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 ,ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא; עַיָצְקאַרעֶר רעֶר ןופ
 :םקלָאֿפ ןּוא רֶעדעיל=םקלַאֿפ ,קִיזומ-סקלָאֿפ ָענֶעגַײא ןַײז ךיז טָאה קלָאֿפ םָעדָעי וװ יֹוזַא 5

 ,רָעטרֶעװֿכירּפש ָענֶעגַײא ענַײז ךיֹוא םָע טָאה יֹוזא  ,ךעל'השעמ -
 ןָעּבֶעג ַײז :קלָאֿפ סָאד ןְהֶעטשרעֿפ ּוצ לֶעסַילש םִעד ןֶעּכֶעג תֹורצֹוא- קלאפ עלַא וד טָא 7

 טֿכַארטעּב ןֶערֶעוװו ןּוא קלָאֿפ םָעד ןּוֿפ גנּולקִיװטנֶע רֶעֹד ןוֿפ עטֿכּושָעג רֶעֹד רַאֿפ לארעטַאמ ט
 ,המשנ-סקלָאֿפ רעד ןוֿפ איט ַעטערקנָאק וו -

 עֿבלַעװ ,רָעטרָעװֿכירּפש ענַײז ךיז טָאה קלָאֿפ םָעדָעי ! טרָאװֿכורּפש ַא סניֹוזַא זיא ּסָאװ
 זיא רֶעטרֶעװֿכירּפש יד ןוֿפ רָעסַאֿפרַעֿפ רָע ,רֹוד ןעטַײװצ םּוצ רֹוד ןַײא ןוֿפ רֶעּבִיא ןֶעהָעג

 :על א רַאֿפ סָאװ .ןֶעּבעל ןוֿפ ךַײלג רַעמַאֿפרַעֿפ רֶעד טמָענ ַאמָעט יד ןּוא ,ןַײלַא קל ָאֿפ םָאד -
 -רָעֿפ רֹוד רֶעדֲעי .קלָאֿפ סָאד טסַאֿפרַעֿפ 3 רעטרעהכירפש ץֿכלֶעזַא --- ,טרהִיֿפ קלָאֿפ םָאד ַעַּב =
 ,טַײצ ןַײז א ןֶעּבֶעל סָאד ּבָא ךיז טלֶעגַיּפש םֶע ָעֿכלָעװ ןיא ,רֶעטרֶעװֿכירּפש להָאצ יד טרהֶעמ -

 ןערֶעי ןיא .רעטרֶעװ עניניזֿפעיט ,עגולק ןַיא רָאנ ,ץצרוק ןִיא .ץלַא---ןעדַײרֿפ יד ..,ןעדַײל וה
 םענַײא טימ .ָעֹרִיטַאְס רֶעדָא רָאמּוה רַענַײר ,תמא ,רֵסּומ ,המכח-פקלָאֿפ ָאד:זיא טרָאװֿכורּפש

 -יטנַא ןּוא עיטַאּפמוס ןַײז ,המשנ-סקלָאֿפ יד ּבָא ךִיז טלֶעגיּפש רֶעטרֶעװֿכורּפש ןוא ,טרָאװ
 .ןָעגנּונַײשרֶע-סנֶעּבֶעַל ַײלרָעלַא ּוצ ָעיטַאּפ

 ַײז טלעמאז ןעמ ,לרָעּפ ערעַײט יװ רֶעטרעװֿכורּפש ןד ןָעמ טּביֹולק רעקלָעּפ ָעלַא ַײּב
 ,קלָאֿפ .לָערּוטלּוק ןַײא ןַײק ָאטשִינ זוא םִע .קרָעװ ָערֶעדנּוזעּב ןיא םיֹורַא ַײז טיג ןעמ ןּוא
 טנָעֿכַײצעגסיוא םָעד ןיא ךִיז טָאה טּפיֹוהרֶעּבִיא ,ןּוהטֶענ ןֶעּכָאה טשינ סָאד לָאז סָעֿבּלֶעװ .
 עשטַײר יד 7 שא טָאה רֶעֹכלֲעַו ,רֶעדנַאװ .װ .ֿפ .ק רֶעטיהֶעלֶענ רָעשטַײר רֶעד -

 .(1867---80 .גָיצּפַײל ,"ןָאקיקַעל-רָעטרַעװֿכִירּפש םעשטַײד ,) רֶעדנֶעּב 5 ןַיא רֶעטרֶעװֿכַירּפש
 ַעשירּוי ןוֿפ ָעיצקָעלָאק 7 טשנרֶָע ּב טימ טצּונֲעּב ְךיֹוא ךַיז טָאה רָעלמַאז ָעּבלָערֶער

 ,קרָעװ סעסיורנ ןַײז ּוצ רֶעטרָעוװֿכורּפש

 4 : 1 =עֵנ טָאה ַײטש גרֶעּב ץַאנניא 'ה ָעֿכלַעװ ,"ןעטרַאסנָעדָער ןּוא רֶעטֹרֶעװּכַירּפש,וד = }

 נוא ןָעּכֶעג ןוא קלָאֿפ עשִידּוי סָאד ןערוזורַעטקַארַאה ,ןָעֶַּענֶעגסיֹורַא טצָעי ַײז ןּוא טלֶעמַאז -
 =ירבע , טַײז רהָאי טרָעדנוה ןֶעּבעוז-סקָעז ָעטצֶעל יד ןַיא גנולקִיװטנֶע ןַײז רֶעּבִיִא םִיַרנֶעּצַא
 . ךַארּפש-רֶעטּומ ַא ןָעדוי ָערֶעזנוא ַײּב ןֶערָאוװְעג זיא "שטײט
 ןעלַיוװ רומ רֶעֿכלעװ טִימ ,עטֿכישָעג ָעגִירהֶעי-גנַאל ןַײז טָאה קרָעװ עּסיֹורנ עניזָאד סָאד -|

 ,רעזעַל ָעשִירּוי ָערֶעזנּוא א טנַאקעּב יי ןוא ָאד
 ןעּביֹוהְעגְנָא טָאה סָאװ ,ןֶעטשרֶע םָעֹד רַאֿפ ךיז טנֲעֿכער ןַײטשנרָעּכ ץַאנגיא 'ה :
 -ָעֹּבַא טִימ ךיז רֶע טמָענרָעֿפ טַײּברַא רֶענוזָאד רֶעֹד טימ ,רֶעטרֶעװֿכַירּפש עשודּוי א וצ
 ,רהָאי 35 טַײז ןיֹוש עּבעִיל רֶערָעדנּוז

 ,קלָאֿפ ןוֿפ ךַײלג רֶעטרֶעװֿכירּפש עשידוי ןֶעּבילקֶענ טָאה ןַײט ש ג רָע ּכ 'ה סָאװ רֶעפיֹוא
 ףיֹוא רֶעדֶא סַאג רֶעד ףיֹוא ,ּוהֵעֹר לא שיא רֹּבדּכ קלָאֿפ רָעזנּוא ןוֿפ דער יד ּוצ טרֶעהֶענּוצ וע

 עֿבלַעװ ,קָעטָאילּבוּב ץֿבַײר ןַײז טרָעסֶערגרָעֿפ 01 גנַאל:ןערהָאי ְךיֹוא .רֶע טָאה ,"קרַאמ םָעדי
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 א טבאי א א 4 זרע ערי הי בא יע יי עא( שי
 עט עד ראי ר שא א רע ְו ; : :

 ןצ

 ר 6 עסיֹורג 9 ןִיא ןערָאװעג אש יי זיא ם סָאװ ,"ןצמשנרעב
 ןַײז טיול ,ךיז טנֶעֿכער רֶעֿכלֶעוװ ,גָאלַאטַאק םָעד ןַיא ,(1900 ןילוגירד :נוצפַײל:ַָאשרַאװ)
 ׂשֶעּב ןֶענעז ,ןעגָאלַאטַאק עטסנעש יד ןוֿפ ענַײא רַֿ ,עּבַאגסיֹוא ץלָאֿפטֿכַארּפ ןּוא טלַאה
 ּבִיּב רָעֿכַײר ם'נַײטש גרֶע ּב ןיא ךִיז ןָעניֿפעג עֹכלֶעװ ,ןע'די-בתּכ ןוא רֶעֿכוּב ָעלַא יה

 ןופ ןֶעדוי ַײּב ןּוא רֶעקלָעֿפ לַא ַײּב רֶעטרָעװֿכורּפש ּוצ תוכייש ַא ןֶעּבָאה ָעֿכלָעװ ןּוא

 ןננ
 ּפש עשִירּוי וד ןוֿפ לַייט םענַײלקַא ןַײטש גרֶע ּב 'ה טָאה ָעּבָארּפ עטשרֶע יד םלַא

 רֿפ-זיֹוה, רָעֿכיּב-לָעטַאז ם'רָאטקֶעּפס ןיא טקּורדָעגּבָא לָאמ ָעטשרֶע סָאד רֶעטרָעװו
 ער ןִיא ןֶענֶעַז רֶעטרֶעװֿכירּפש עגיזָאד יד . (1888---89 ָעּבַאגסיֹוא עטשרֶע 11 ןּוא 1 דנַאּב)
 נא ןיא ךיֹוא ןּוא *אלסִיװ, לַאנרושז ןֶע 2 ןיא ןָערָאװֶעג טצֶעזרֶעּבִיא רהָאי ןֶעּבלֶעז
 .ןעֿכַארּפש

 א וצ ךַילדעימרָענּוַא טרָעהָעגֿפיוא טשינ ןַיִי טש גרֶע ּב 'ה טָאה ןָא טַײצ .רֶעֹנֶעי ןוֿפ
 ַא טעמּכ ןֶעּבֶענֶעגסיֹורַא טצָעי טָאה רֶע זַא ,ּוצרָעד טֿכַארּבֶעג ךִילדנָע טָאה רֶע זִוּב ,ןָעט
 | ."רֶעטרעװֿכורּפש עשִידוי, ןוֿפ גנולמַאז עֿבַײו ָענֶעמָאק

 .ָעֿכֶעװ / ןוֿפ ןֶעּבֶעַל סָאד ןָעשרָאֿפ סָאװ) ןָעֿפַארגָאנטֶע ןּוא ַעטרהָעלֶעג ידּכ ןּוא
 .-ֿכהּפש ץשידוי יד טִימ ןָעֿכַאמ טנַאקעּב ְךיֹוא ךַיז ןָעלָאז . ,ןענעַײל שידוי ןַײק טשינ ןֶענַעק
 ורּוי יד ןּוֿפ עיצּפירקסנַארט עשִינַײטַאל א ןֶעּבֶע גָעגסיֹורַא ךיֹוא ןַײטשנרַעּב 'ה .טָאה .,רֶעטרֶעװ

 גיד-שדוק-ןושל ץלַא ןוֿפ .ךּוּברֲעטרֶעװ א ןוא (תֹויִתֹוא עשינַײטַאל טִימ .ה ,ד) רֶעטְרֶעוװוֿכירּפש
 טשינ ןּוא ,החלצה , לכש ,הלרבה ,לשמל ,יװ : ננולמאז רֶעד ןיא ךִיז ןענוֿפעג סָאװ , רֶעטרֶעוו

 .ג ,ד .א טָעשַאפֶעג ,קונּפורק ,קָעדָאּפס : יװ רֶעטְרֶעוו עשטַײד |
 וֿפ ףסֹוי קורד) יֹוקַארק ןַיא ןֶערָאװעג ןֶעּבֶעגֶעגסיֹורַא לָאֿפטֿכַארּפ זא קרֶעװ סָאר

 / . ,קרַאמ 10 ןוֿפ זַײרּפ םּוצ .מ ,ַא טרוֿפקנַארֿפ ןיא .ןַאמֿפױק ,י ַײּב טֿפױקרַעֿפ טרֶעװ ןוא
 ירוי יד זיּב ,ןָעּכַאנסיֹוא ָעלֶעירָעמַאמ .ןוא טַײּברַא ענורהעי=39 יד ףיֹוא גודנעקוק טשִינ

 'ב 'ה טָאה ,ןָערָאװענ ןֶעּבֶעגֶעגסיֹורַא ןּוא ןֶעּבילקעגנעמַאזצ ןֶענֶעז רֶעטרֶעװֿכירּפש ָעֵש
 רעד זיא םִעֿכלֶעװ ,קלָאֿפ ןֶעשִידּוי םָעד ןֶערהָעקּוצמּוא שנואוו ןעלָערָע'נַא טצָעי ןַי טש
 קלָאֿפ סָאד לַײװ ןוא ,קרָעװ ןעגַײא ןַײז .,רֶעטרָעװֿכורּפש ר יד ןוֿפ רֶעסַאֿפרַעֿפ
 1 גוליוװטונ ןַײטש גרֶע ּב 'ה טָאה רֶעּנִירֶעד ,רָעֿכוּב ַערֶעַײט ןָעֿפיוק ּוצ דנַאטש םִיא
 ו ןוֿפ ןַעטַאלּפ ץרַאּבטסָאק עגוטרֶעֿפ יד "ןָעּבֶעל רֶעזנּוא , גנוטַײצ וו ו טסיזמּוא ןֶעּבֶענֶעג
 / ןּוא "ֵע בא גסיֹוא -סקלָאֿפ, ָעלֶעיצעּפס א ןֶעּבֶעגּוצסיֹורַא םּוא ,'רֶעטרֶעװֿכירּפש, עשִידּוי
 = ,"ןֵעּבֶעל רֶעונּוא , גנוטַײצ רֶעד ןוֿפ רֶעזֶעל יד רַאֿפ ָעימָערּפ םלַא ןֶעּבֶעגּוצ

 7 .-,1908 רַאונַאי 11 ,ָאשרַאװ



 .הָמָּדְקַה

 אָׁשְראַוו ןיִא ראָטְהעֶּפְס .מ ןוֿפ ןעֶּבעֶנעֶנְסיֹורַא דְנייַרְֿפְזיֹוה רעֶד, ְךּוּבְרִהאֵי םעֶד ןיִא |

 גְנּולְמאַז יִד .רעֶטְרעֶוְכיִרְּפְׁש עֶנייֵמ ןוֿפ לייֵהְט א טְקּורְרעֶנְּבָא ןעֶועוֶועֶג זיִא .('859--1888) 7

 לאָמ ייוַוְצ שַעְמִּכ זיִא עֶנאַלֿפיֹוא עֶטייווְצ םִלַא רעֶועֶל םעֶד דְנּוצַא רעֶּביִא ביג ּךיִא םאָו :
 -ְכיִרָּפְׁש יד .ןָפֹוא ןְרעֶדְנַא ץְנאַנ ַא ףיֹוא שעֶטייֵּבְרַאעֶּב זיִא ןּוא עֶטְׁשְרֶע יִד יוִו ,םיֹורְג יֹוזַא - :

 -ענֿפיֹא-ןיּוצ ןעֶנעֶו יז .ה .ד .העֶטְרעֶוְנַלׁש רעֶטְנּא .טְלעֶמאעֶג אָד ןעֶנעֶז .רעֶמְרעֶו
 ִךיִז ןעֶהיִצעֶּב רעֶטְרעֶווכיִרְּפְׁש יִד ןעֶבְלעֶו ףיֹוא ,ףיִרנעֶבטּפיֹוה םעֶד רעֶטְנּוא טְלעֶטְׁש וי

 עֶכְלעוֶו ןיא רעֶטְרעֶוְכירַּפְׁש עֶלַא ְּךיִז ןעֶניִפעֶג טאָג; טְראָוְנאַלְׁש םעֶר רעֶטְנּוא :לָׁשֶמָל =;
 -רעֿפ ְּךאָנ רעֶּבָא ןעֶנעֶז םעֶד ץוח .ףיִרָנעְֶּטְּפיֹוה סֶלַא ישאָני טְראוָו םאָד .ריִפ טְמּוק םָע =
 ְֵּכ .טאָנ טְראָו סאָד ריֿפ ךיֹוא טְמּוק סֶע ואו .רעְֶרעֶוכִרְּפׁש עֶדעֶדנַא ךס א ןעֶנאַה = |

 רעֶר טְניִד ּוצְרעֶד ,רעֶטְרעֶוְכירְּפׁש עֶלַא יד ךיֹוא ןעֶניִפעֶג טְכייַ ןעֶנעֶק לאָז רעֶועֶל רעֶד
 ןעֶכְלעוֶו רעֶטְנּוא .ןָא ְךיִלְמעֶנ טְוייוַו לעֶסיִלְׁש רעֶד .(106629 יֵחַּתְּפַמי רעֶדָא ילעְמיִלְׁשי ש

 ,רעֶטְרעֶוְכיִרפְׁשעֶמְכיועֶג יִד יז ןעֶניִפעֶ םִע רעֶמּונ רעֶבְלעֶו רעֶטנּוא ןוא טְראָזְנאַלְׁש
 ,גנּוטְכיִרנייַא רעֶד ןוֿפ ןעֶצּונ םעֶד ןעֶהעֶזְנייַא דְלאַּב טעוֶו רעֶועֶל רעֶד זַא ;ףאָה ְךיִא =

 יעִיִציִלאַג ןיִא ןּוא ןעֶליֹוּפ ןיִא ,דְנאַלְפּור ןיִא טְלעֶמאַועֶג ְךיִא ּבאָה רעֶטְרעֶוְכיִרַּפְׁש יִד 4 1
 זיִא גְנּולְמאַז יִד זַא ,ןייֵלַא ְךיִא לֶהיפ יש רעֶּבָא ; רֶהאָי 3 ָךֶרֶע ןַא ןוֿפ טייַצ רעֶד ןיִא =
 ןוֿפ .ּב .צ רעֶטרעֶוְכירְפְׁש ְּךֵס א רֶהעֶז ְּךאָנ יַאדְוַא ןעֶלְהעֶפ סֶע .טעֶלְּפְמאָק טיִנ ראָנ 8

 -עָּב טינ ראָנ ריִמ ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו ןעֶדְנעֶגעֶג עֶרעֶדְנַא ןוֿפ ְךאָנ ןּוא ןעֶינעֶמּור .אָטיִל רעֶד
 רּוטאַרעֶטיִל-סְקלאָפ רעֶרעֶזנּוא ןוֿפ לייֵהְמ רעד לייַו ,זיִא ןוֿפְרעֶד .ְּךאַוְרּוא יֵד  .טְנאַק

 -עֶג עֶניִצְניֵא ןייֵק םִנעֶטְסְניִנעֶו זיִא ריִמ ;ןעֶועֶועֶג טְגיִסעֶלְכאַנְרעֶפ רֶהעֶז רעֶהַא זיִּב ֹויִא

 ןעֶרנעֶנעֶג עֶרעֶזנּא םיֹוא רעֶטְרעֶוְכירפְׁש עֶׁשירּי עֶרעֶונּוא ןוֿפ גנולְמאַז עֶרעֶסעֶרְג עַטְקּוחְח
 ןעֶרעֶהּוצ ְךיִמ ןּוא ןעֶּביֹולְקְפיֹוא-ְנ"ּוצ ןייֵלַא טְװמעֶג רעֶּביִרעֶד ייֵז ּבאָה ְךיִא .טְנאַקעֶּב טיִנ



 א יע יי א טש-

 רעֶדָא .םאֵנ רעֶד הא הער א ׁשיִא ֵַּרְּכ קלאפ רעֶוְנּוא ןוֿפ עֶר יִד ּוצ
 2 .הָניירפ א ַא ןוֿפ ףֶליֵה ןעֶמּוקעֶּב אָי יליִפַא ךיִא ּבאָה ןעֶטְלעֶז רֶהעֶו .קְראַמ

 עוו עֶכְנאַמ ייַּב ראָנ .םיִרְּבַהְמ עֶׁשידּי עֶרֶעייֵנ יִד ןוֿפ ןְלעֶגעֶר יד ןָא ןעֶטְלאַהעֶג
 ָװ רעֶועֶל יד זַא .רעֶכיז רעֶּבָא ןיִּב יא .עֶמְראַנְפיֹא ןַא ןעֶכאַמ .טְטמעֶנ ְךיִ
 2 ,ןעניִפעֶג גיִטְכיִר רַאֿפ

 טעוֶו םִע !ןייַז ןַחדאׂשנ קלאפ םִיַּב ןעֶלאָז רעֶטְרעווְכיִרְפְׁש יד יאֵוְלַה
 ִד ןּוא ןעֶלְמאַז ּוצ רעֶטייוַו ,ןעֶמעֶנ הימ יִד יפה רעֶזעֶל ְךעֶכְנאַמ ןעוֶו .ןעייֵרְפ
 ו ,ןעֶכאַמ ּוצ רעֶנעֶמאַקְלאָפ ְךאָנ
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 .(ךיוו"ְרעֶייֵבּבָא
 ,םַעַּב רעֶד ּבֶא טְהעֶג .ּבָא ְּךיִז טְרעֶזייִּב ןעֶמ זא

 דיק ןעֶהיִרְּבְּבָא
 ,ןֶטְלאַק ןֿפיֹוא ןעֶמ טְזאָלְב .עֶמייַה טיִמ ּבֶא ְךיִ טֶהיֵרְב ןעֶמ זַא

 ,ןעֶמיִהְּבא
 ִש ,ּפאק ןיִא גיֹוא ןַא יוִו ,ּבֶא םִע טיִה רֶע }
 ,דְניֵק סאָד סאַּבייֵה יִד יוִו .ּבֶא סֶע טיִה רֶע ?

 ןעֶׁשאַוְבֶא
 יהָמָׁשְנ יִד טיִנ רעֶּבָא ,ףּּפ םעֶד ראָנ ןעֶמ ןעֶק ןעֶׁשאוְּבָא

 הב
 ,ןּוהְמעֶנְּבַא זיִא ןּוהְמעֶנְּבָא 1
 ,םוֿפיּוצ ןעֶנאוָו םייַּב ןעֶמ טְהעֶג .לעֶציִפְׁש ַא הָלָנֲעהַעַּב םעֶד ןּוהְטְּבִא ליִו ןעֶמ זַא 9

 ,ׁשיִקְרעֶט ףיֹוא ןּוהְטעֶגְּבָא םֶהיֵא טאָה רֶע 3
 -עָנְיֹורַא ןוֿפְעֶר זיִא םעֶנעֶי ןוא .םְלעֶרְיׁשעֶּב ןֶניֹוא יִר רעֶמּנִה םֶהיֵא טאָה רֶע

 | א קפ7

 ןֹויְבָ
 ,ןעֶנאָו םייַּב ראָר עֶטָפְניֿפ סאָד יִװ זיִא ,גָנִליוִוְצ א ןֹיְבִא ןַא ייֵּב

 ךֶלֶמ ּוניִבֲא
 ְךיִלייֵרְפ ריִמ ויִא ץְראַה סאָד .ךֶלֶמ ניִבָא

 ,ריִלָסְקְלאָפ ַא סיֹוא

 .ןעֶנעֶלְבא
 זעק טונ ראָנ זיִא ןעֶגעֶלְּבָא 1

 ףיֹוא גאָט ןייֵא ןוֿפ ןעֶנעֶלּוְּבָא ּביִל טאָה רֶע סאָו ,םעֶנייֵא ןעֶמ טְרעּפְטִנֶע סאָר

 יןרעדנא סעֶד



 4 : ןעֶראַנְּבָא

 ,ןעֶראַנְּבַא
 רעב טְנייַה טְסְנעֶק ּוד סאוָו .ןעֶנראָמ ףיֹוא ּבָא טיִנ נעֶל 9

 ,(ראַנ ַא טֵרָּפַבּו טיִנ ץנוק ןייק זיִא ןעֶראַנְּבָא 1
 אָט ןייֵא ראָנ ןעֶמ ןעֶק ןעֶראְַּבַא 8

 .םֶהָרְבִא

 צלעֶמעֶר ןייד ןיא ןעֶמ טרעֶה סאו !לעֶמֶהֶרְבַא
 : ו ןעֶסייֵרְּבֶא

 ,םיִנ ; ןעֶמ טאָה סאָד ,טְלאוַועֶג טיִמ ּבָא טיִנ טְסייֵר ןעֶמ סאוָו

 .ןעֶנעֶמעֶרְּבָא
 ,טְלְהאָצעֶּבּבֶלאַה ֹויִא טְנעֶכעֶרעְֶּבָא

 ,ןעֶסייֵמְׁשְּבֶא
 ,טְשּוקעֶג טור יד ְךאָנ ןּוא .ןעֶסיִמְׁשעֶנְּבָא 1
 (ןעֶּביִרְעֶנְסיֹורַא : רעֶרָא) ןעֿפְראוָועֶגְפיֹורַא דאָּב נו ןוא ןעֶמיִמְׁשעֶנְּבָא 9

 לאָמ ייֵוְצ טְרעֶו סאוָו ,םעֶנייֵא ףיֹוא ְּךיִז ןעֶהיִצעֶּב ןעֶטְרַאְסְנעֶדעֶר עֶדייֵּב יִד

 | ,ןעֶראַּפְׁשְּבַא
 ,ןעֶנוֿפעֶג יוֵו ְּךאָנְרעֶד זיִא ,ּבֶא טְראָּפְש ןעֶמ סאוָו

 2 ,ןודָא
 .ײׁשְרֹוח ןייק טיִנ טפְלעֶה .ׁשֶרֹוׁש-רַבָּד-לִּכ ןוֿפ ןיֹוׁש טְסייוֵו ןֹודָא רעֶד זַא

 : ,'םליעדורַא
 ,'יבוט-המ. רעֶהיִרֿפ טיִנ ויִא םִע וַא ,'םָלֹוע-ןֹורֲאי טיִנ רעֶנייֵק טְגאָז סֶע

 | יראֹפְרעֶ םאָנ רעָעעֶּפְׁש ּטְׁשְרֶע רֶע טְקְנאַד ,םו טְשְרעּוצ טְהעֶג םעֶנייִא ןעוֶו

 : םֶדָא
 .(ְךיִד קיִר : רעֶדא) ְּךיִד העָרְד עקׁשְטאק - ׁשְנעֶמ ַא ,םָדָא }

 ןק. 180248 = עקְׁשְטאָק

 | ,דָנָּב ַא .עקְטעֶּפְראַקְׁש - ׁשְנעֶמ ַא םֶדָא ?

 8 ןעמ טְנאָז ןעֶטְראָפְנעֶרעֶר עֶרייֵביִד -- ץ- טפאפזקסזא8 = עֶקְמעֶפְראַקְׁש
 ָםְראָ ׁש ןפ לָהק .לְגְרעֶּפ -- .תַמֲאָּב ויִא רַע יוִו .,ןעֶנייַש רֶהעֶמ ליִו סאוָו

 נאָדְּב קְנּורְט ַא טונ זיא ֹוניֵבְליֹוניִּב -- "רָפְעַל ֹופֹוסְו רָּפָעַמ ודֹוסָי םָדָאי 8
 .םעוֶוראָּב הֶוַח ,טעקאַנ םָדָא 4
 | אצ"ל בֹורק םֶדָא 9

 ,םעֶדָא
 .סעֶנאַטאַלְראַׁש רעֶסעֶדְא 1

 כעֶרָא ןוֿפ רעֶנְהאוָוְנייַא יִד ׁשיִטעֶּמְׁש ןעֶמ טָֿפיח יֹוזַא
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 ןעֶנעֶלְנעֶוַא " 8 דָא וי 5 = = ץ
 בערטשע בקי יי קיש יורש חייב :14 רעדער רבי דעעש עקרב י

 ,םֹהיֵנ סאָד טְנעֶרְּב םעֶדָא ןוֿפ ליימ ןְהעֶצ ָע - -- 
 .םיִמְוקיִּמַא עֶסיֹורְנ ראֿפ ןעֶטְליִג רעֶסעֶרָא יִד לייונ א

 ,רעֶדָא רעֶד ּוצ ְּךיִו ןעֶמ טְזאָל (רֶדֶאנ רֶדָא ׁשדח-שאר
 לב הָָא ׁשֶרֹה ןיא טְפייַה סאָד ,הְהאָיִרְפ יא יז ןעֶמ טְעֶלֿפ ןעֶטייצ  עֶרעֶהיֿפ
 .ןעֶזאָל ּוצ

 ,'הָּבר ר
 ,ילֵאָרְׂשִידעַמְׁש; ּוצ טיִנ רֶע טְמּוק 'הָּבַר הָבָהַא. רעֶמיֹול רַאפ

 ןייק טְמּוק ןּוא .,ןּוהָמ ּוצ תֹוכֹוט ןעֶנאָזּוצ-ּוצ ּביִל טאָה סאוָו ,םעֶנייִא ןוֿפ ןעֶמ טְכיֹוְּבעֶג

 ,ּוצְרעֶד טיִנ לאָמ

 ,לֶהֶא
 טְנייֵה סיֹורַא טְמּוק ץיִּפְׁש רעֶד .ןעֶנראָּברעפ ןעֶּבייֵלְּב טיִנ קאַז ןיִא ןעק לֶחָא ןַא

 יןעֶּגְראָה רעֶדָא
 1 לעֶראָנ .לנְעֶפ

/ 

 ,ְךֶדֹוא

 ,ׁשְטְׁשראָּב ַא זיִא 'ָּךְדֹוא
 -ןעֿפ סאוָו ,רעֶסֶע רעקְראַטְׁש ַא טְנאָז יֹוזַא -- ע. 6סץעפ ; ק. ט8ע802 = ׁשיִטְׁשְראַּב

 יעָטיִר א ךאָנ יִׁשָפָא ןוא עֶטייַוְצ א ׁשְטְׁשְראָב לעֶמיִׁש רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ְךאָנ טְגנאַל
 םֶהיֵא טאָה ןעֶמ זַא סאוָו ,(יִלָּלַה ןיִא) יִּדְדֹואי קּיסָּפ םעֶד ףיֹוא ְךיִז טָֿפּרעֶּב ןּוא

 .יְרֹואי לאַמַא ְּךאָנ טְהעֶטְׁש ,טְנאַזעֶנְּבא ראָנ ןיֹוׁש

 .ןעֶהעֶגְנעוֶוַא

 ,קירוצ טיִנ ןייש טְמּוק .ןעֶגְנאַנעֶגְנעוֶוַא זיא סאוָו ,םאָד }
 .ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ ףיֹוא רעֶמּוז געוֶוַא טְהעֶג ,גְנּוצייֵה ףיֹוא רעֶטְניוִו עוֶוַא טְהעֶנ םִע סאוָו

 ףיֹוא געוֶוַא רעֶמּוז טְהעֶג ,ץֶלאָה ףיֹוא ןּוא ןעֶליֹוק ףיֹוא רעֶטְניִו סיֹוא טיִנ ןעֶמ סאוָו

 .װ .ז .א זייַא ,ןעָטְכּרָפ

 הב הָּפרָחְּב ןעְֶנַנֶנעֶוַא זיִא רֶע 8
 ,ץְנאַט םיָנוֿפ דיומ יד יו ,ןעֶגְנאַנעֶגְנעֶוַא זיִא רֶע 4

 .דְנאַׁש טיִמ ּוצְרעֶד ןּוא טייַבְרַא רעֶד ןוֿפ טְטיִמ רעֶד ןיִא

 | יו ןעֶזאָלְנעוֶוַ
 ְּךֶׁשחייִרָה יִד רעֶטְניִה טְואָלעֶגְנעוֶוַא ְךיִז טאָה רֶע

 ,הָניִרְמ עֶטְנאַקעֶּבְמּוא ןא ןּוא עֶטייוו ַא ןעֶמ טְנייֵמ יִּדְׁשח-יִרְה" טְראָו םעֶד טיִמ :

 ,ןעֶנעֶלְנעוֶוַא
 ,ןעזייֵא ןוא רעֶׁש טְגעֶלעֶגְנעֶוַא טאָה רֶע :

 .טְקעֶׁשעֶג ם'נּוֿפ קירּוצ ְךיִז טְהיִצ סאוָו ,רעֶטְלע רעֶד ףיוא רעֶדייֵנְׁש ַא יִו

 יי יי ; עק;
 עו עאשאא ע יישר

 עו יי

 4 ו
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 0 ןָאעֶּביױוא

 .ןָאןעֶּביֹוא

 ,רעְֶׁשְרעֶּביֹוא

 . וניֹוא
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 א א עא שטר שא יט ייא  ש  ט

 .ןאַּפ ַא ויִא ןָאדְןעֶּביֹוא טְציִז סאוָו .רעֶכיִלְטיִא טיִנ
 ע. קהמ - ןאַּפ

 יִזּוצ טְסייֵה רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד זַא .ןעֶהעֶטְׁש ןעֶמ טְואָל רעֶּבְליִז ןּוא דְלאָג

 .ט אָנ .לְֶרעֶפ -- .ןעֶּבְראטׁש ןוֿפ טיי יִד טְמּק םִע ןעוו

 ,ןעֶצְראַה םעֶד םיֹוא - ןעֶניֹוא יִד סיֹוא
 ,דֶניֵלָּב הוק יִד זיִא ראָנ גיֹוא ןייַא ףיֹוא

 .ןרעֶניילְקְרעֿפ .הָלכ א ייֵב .ּב .צ .ןֹוָּפִ ַא ליִח ןעמ ןעֶו
 ,ַחּור ַא ןעֶמ טְהעֶז .ןעֶניֹוא ייִד ּוצ טְכאַמ ןעֶמ זַא

 .יטינראג ייוִו ליפ יוזַא ייַהּורי טְראוָו סאָד טעֶטייֵרעֶּב אֵד

 .יעֶנעָׁשעֶק רעד טיִמ ןעֶמ טְגעֶלְרעֶד .ןעֶניֹוא יד טיִמ ּוצ טיִנ טְקּוק ןעֶמ זַא
 1 עק. 1068260 = ץֶנעֶׁשעֶק

 .טְליִּבעֶג טְסייֵה ןעֶגיֹוא יִד רעֶטְניִה ,טְדעֶרעֶג טְפייֵה ןעֶגיֹוא יִד ןיִא
 ,ץְראַה ןיִא טיִנ רעֶּבָא ,ןעקּוקְנירַא ןעֶמ ןעק ןעֶגיֹוא יִד ןיִא

 ' .ןעֶרֶעיֹוא ייֵחְצ יוו עֶּביֹולְג רֶהעֶמ טאָה גיֹוא ןייֵא
 ָװ ,רעֶנייֵ יו טְביֹלְנעֶּב רֶהעֶה רֶע ויִא ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ,טְנאַז תּודָע ןַא ןעוו .ה .ד

 ,טְרעֶהעֶג סֶע טאָה רֶע זַא ,טְגאָז

 ,ןעָֿפאָלְׁש ְךיֹוא זומ ניו ןייֵא
 ,קאַּב רעֶצְנאַנ רעֶד טְדאַש גיֹוא ןייֵא

 א ייוֵוְצ םעֶנעֶו יּבַא .ניֹוא ןייַא ְךיִז יאַדאָּב
 ליוִו סאוָו ,שֶנעֶמ רעֶטְכעֶלְׁש ַא טְנאָז יֹזַא - ץ. םסצ = יִּבַא ;}. 0008) -- יאֵדאָּב

 ןעֶראַׁש ְךיֹוא ןייֵלַא םֶהיֵא לאָז סֶע זַא יליִפֲא ,ןּדְט הָעֵר א םעֶנעֶ
 | ,טְלעוֶו עֶצְנאַג יד םע טְהעֶז ְךאָד ןּוא ,ןייֵלְק זיִא ניֹוא סאָד
 ,טְנייֵמ ץְראַה סאָד סאוָו ,טְלְהעֶצְרעֶד גיֹוא םאָד

 עַּבננעֶג :רעֶרְאנ ןעֶמעֶנעֶג טיִנ דְנעֶה יִד ןעֶטְלאוָו .ןעָהעֶז טיִנ ןעֶלאָז ןעֶניֹוא יד
 ,ליומ םאד יוִו רעֶסעֶרְג ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא יד

 , טְכיֹורְּבׁשְנעֶמ רעֶד יו ,ןעֶּבאָה ּוצ רֶהעָמ ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןעֶגיֹוא יד
 וו: - לאה רעֶד יוִו ,רעֶטייוַו . :ראוע ,ןעֶנאַמ רעֶד יוִו ,רעֶסעֶרְג ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא יד

 : אלע ןעק נא רעֶד יו 6 6 רֶהעָמ טְלאוָועֶג 2 ןעֶגיֹוא יִד

 - ןעֶניֹוא רוה ִצ

 וה ןּוא עג עֶניֹוא ייֵוְצ ריִד ייַּב טְהעֶז גיֹוא ןייא ףיֹוא רעֶדְניִלְּב רעֶד לייוו ,טּפאַהְצְרעֶׁש

 ,םָנייֵא ראָנ םֶהיֵא



 האש *

 ןעוֶויֹוא
 יה

 ןעֶהעֶוְסיֹוא
 עי טעעני יא

 ,רֶע טאָה םיִנָּפ אֵוַא .ןָא םעֶנייֵא טקּוק ןעֶמ גיוא ןַא ראַפ םאָו טיִמ ן}

 ןעֶנפעֶג םֶהיֵא ייַּב ליוִו רֶע סאוָו ,סאָד ןְרעֶרְנַא םייַּב טְהעֶוְרעֶר רעֶכיְִטיִא
 .ייֵוְצ יוִו רֶהעֵמ ןעֶהעֶז ןעֶניֹוא רֶעיֿפ 8

 ,ןעוֶויֹוא :
 ,לעֶניֵּב ןייק טינ טְגיְִק .עוויֹא ןֶּפיֹוא טְניִל םִע רע 0
 .ןעֶסֶע ּוצ סאוָו טיִנ טאָה רעליוֿפ ַא .ה .ד :

 ,ןעֶמיִּבְסיֹוא
 ,רָעיִּב רָע יוִו ,רעֶמְכאָמ יִד סיֹוא טיִּב רֶע

 ןעֶמעו יִּבַא יִמ ןיהט ְךּּדיׁש ַא רעֶטְכאָמ רע'אימ ןייַז טיִמ ליִו רעֶניִא ןעֶו

 :  ןעֶמייּבסיֹוא
 ,רעֶדְניִׁש א ףיֹוא טֵחֹוׁש ַא ןעֶטיִּבעֶגְסיֹוא

 ,טְכאַמעֶג ףליה ןעֶטְכעֶלְׁש א .ח .ה |
 .ןעֶהעֶגְסיֹוא

 ,טֶכיֵל ַא יִו םיֹוא טְהעֶג רע
 ,םאַזְנְנאַל ּבֶא טְּבְראַמְׁש .רֶע

 ,ןְרעֶדְנאַוְסיֹוא
 ,רעֶדְמעֶה ןֶהֶא ןוא ןעֶזיֹוה ןֶהֶא ןעֶמּוקעֶג םייָהַא ןּוא .רעֶדְנעֶל עֶלַא טְרעֶדְנאַועֶגְפיֹוא

 ,קינלזמ-םיִלָׁש רעֶד

 .דיז) ןעֶנייווְסיֹוא
 ןעֶצְראַה ןָפיֹוא רעֶגְניִרְנ טְרעוֶו ,סיוא ְךיִז טְנייוֵו ןעֶמ זַא

 ,ןטֶהעֶוְסיֹוא
 ,קֹודִצ יִּבַרָד תֶרָנֹורְג ַא יוִו ,סיֹוא טְהעֶז רֶע 1

 ׁשֶרּקַ ַחּיְּב ןעֶהעֶעֶג טאָה ץְֹציִַּר :טְלְהעֶצְעֶר טְרעוֶו (יא זינ ןיטינ) אָרָמנרעֶד ןיֵא
 יִד זַא ,רֶהאֵי ניִצְרעיִּפ טְסאַֿפעֶג רֶע טאָה ,ןעֶרעוֶו בּורָח טעֶוֶו ׁשֶדָּקִּמַה-תיֵּב סאָד זַא

 ֶיִצְניִא ןייֵא טְנאָנעֶג רֶע טאָה ןעֶטְסאֿפ ןעֶגְנאַל םעֶד ּךאָנ .ןעֶרעֶו לַטָּב לאָז הָ
 עיר ןעֶמ טְגאָז רעֶּביִרעֶד ,טיֹוה יִד ראָנ ןעֶּביִלְּבעג רעֶטעֶּמְׁש זיִא רֶהיֵא ןּוֿפ סאוָו ,גיֿפ

 םיֹא טְעֶלׁש רֶהעָ טְעֶו ןוא רעֶגאָמ רֶהְַויִא סאָו .ןעֶשנעֶמ ַא וֿפ טְרסְנֶרעֶ
 ,ׁשיִמְׁשַּת ְךאָנ ןְהאָה ַא יוִו ,םיֹוא טְהעֶז רֶע
 ,אֵנְעַׁשיה עֶנעֶגאַלְׁשעֶגְּבָא ןַא יוִו ,םיֹוא טְהעֶו רֶע

 .גניִרעֶה רעֶטְקייוִועֶגְפיֹוא ןַא יוִו ,סיֹוא טְהעֶז רֶע 4

 ,םעמ ןְהָא ןּוא רעֶנאַמ רֶהעֶז .ה .ד

 ,םיִׁשֹלָׁש ְּךאָנ ןֶמָלֵא ןַא יוִו ,םיֹוא טְהעֶז רֶע
 הֶלַּכ ַא טְכּיז סאוָו ,ץמָלֵא ןַא יוִו ,טְצופעֶגְסיֹוא םּורַא טְהעֶג סאוָו ,ׁשְנעֶמ ַא .ה .ד יי



 יש

 8 ןעֶגעֶלְסיֹוא
 יי

 .בָלֹול רעֶנעֶכאָרְּבעֶצ ַא יו םיוא טְהעֶו רֶע 6

 ,טְמּורקלעֶפ ןּוא ןעֶגיֹוּבעֶגְנייַא רֶהעְז םּורַא טְהעֶג סאָו ,רעֶנייֵא

 :ראוע .טְּבאָקעֶג ְךֶליִמ ןיִא רֶהאָי ץרָאיַוְש ַא יוִו ,םיֹוא טְהעֶז רֶע ל
 : .ךְליִמ רעֶמייוַו רעֶד ןיִא רֶהאי

 ..ןעֶנעֶלְסיֹוא
 יְנעֶלְסיֹוא ןעֶטּוג םּוצ סעֶלַא לאָז ןעֶמ

 ,ןעֶנְרעֶלְסיֹוא
 עֶצנאַפ סיֹוא ְךיֹוא רעֶּב ַא .+ טְנְרעֶל טייַצ רעֶד טיִמ

 | .,ןעֶלאַמְסיֹוא

 ןּוא) ניונֶעֶר א ןעֶדנלְּב א ןא רֶמָיִלְּ עֶביֹוט א סיא לאָמ } |
 ,(הָאיִּב ןוֿפ םַעַט

 ! עֶנעֶמעֶמְס ןּוֿפ םִעֵט ַא םיֹוא ריִד לאָמ ?
 0. 801018מ8 == עֶנעֶטעֶמְס

 | .ןעֶראַנְסיֹוא
 | .עֶשֶזיּביִנ -- הָכָרְּב רעֶד טיִמ הֶרֹוכְּב יִד טְראנעֶגְפיֹוא ּוד טְסאָה

 : ,ןעֶניִל טיִמ ּפאָמ

 .ןיבקעַי ּוצ וָׂשֵע טְנאָז יֹוזַא - ץ. 0806 == עֶׁשְטאָה

 .ןעֶמעֶנְסיֹוא
 ןּוא טְכיֵל לעֶקיִטְׁש ַא טימ ןוא הִִָּּקַה ּךהִּב לֵהָרְּב. םיֹוא טְמעֶנ ןעֶמ

 4 .הָאל נב עֶטְלַא יִד טְראָּפ טְמּוק
 02 ,טְראַנ נָא טראָפ טְרעוו ןוא ןעֶנעֶרְהאוָועֶּב דיִמָּת ְךיִז ליוִו סאוָו ׁשֶנעֶמ ַא

 .גיִנעוֶוְנעֶסיֹוא
 ,טיִנָראָנ ,ןעֶניִא ;גיִנעוֶו .ןעֶסיֹוא

 -  יןערָהיִפְסיֹוא
 ,טְלעוֶו ןייַו דֹובָכְּב םיֹוא טְרְהיֵפ סאוָו ,םעֶד ליֹואו {
 קעיר ןֶטיִמ... :ראוע ,הָמָר דָיְּב טְרֶהיֿפעֶנְסיֹוא םִע טאָה רֶע 9

 .ןעֶרְהעֶקְסיֹוא
 ,םעֶלַא ןעֶמ טְניִפעֶג ּבּוטְׁש יֵד ןעֶרֶהעֶקְסיֹוא םייַּב

 אך ןעֶּבייֵרְסיֹוא

 : יעָטאַמְׁש א ףיֹא ןעּבייֵרְפיֹוא ְךאָנ ְּךיִז ןעֶק רֶע -
 ןוֿפ ןעק סע סאו .ןעָׁשְנעֶמ א טְיימ ןעֶמ -- ץ. פקווהופ -- עֶמאַמְׁ

 - יט .ןעֶרעוֶו גיִנעֶװ רֶהעַז רעֶדָא א

 איי יו ' יי יע 0
 א עא ער על א לט יד א יצא 5 יי



 קילנמּוא ר א ר ר עִיֹוא

 ,ןעֶרֶעיֹוא ךיֹוא טאָה לעוֶויטְׁש ַא -- 'לָתֹוּכַל םִינְָא 1
 .(ביל יפ הנר ארקיו) לֶתֹוּכַל םִיַנְֶא :ךורְּפְׁש םעֶד ףיֹוא עיִדאָראַּפ :

 סאָד רעֶּבָא ,דֶנייֵרָפ ןעֶטּונ םעֶד דְנאַה יד .ןעֶּבעֶג ןעֶביִלְטיִא ןעֶמ געֶמ רעיֹוא םאָד 9
 ,ּבייוַו םעֶנעֶגייֵא םעֶד ראָנ ליֹומ

 ,טְרעֶר ליֹומ םאָד סאוָו,ןעֶרעֶה ןעֶװמ ןעֶרֶעיֹוא יִד
 ,ןעֶסאַג יִד ןיִא ןעֶרעיֹוא עֶנייֵד קיִׁש 4

 טְרעֶר שלו יִד סאָז ,ןעֶרעֶה וד טְסעֶו
 ,רעֶנעֶמּוקעֶגְפיֹוא

 ,ןאַמ ןעֶמְלַא ןַא דְנייֿפ טאָה רֶׁשֵֹע רעֶנעֶמּוקעֶגְפיֹוא ןַא
 .ןֵצְּבק- ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע זַא ךאָנ טְקְנעֶרעֶג רעֶטְלַא רעֶד לייוו

 | .רעֶמרעֶלְקעֶֿפיוא
 ! רעֶרָא) בָלֲה טיִמ עֶׁשאֵה טְסִע לעֶטְרעֶטְׁש ןיילק ַא ןיִא רעֶטְרעֶלְקעֶגְפיֹוא ןַא

 ,(טיֹורְּב טיִמ ץיֹונְׁש

 .צ ׁשֶטֶׁש ךאָּב .לָנְרעֶפ -- .הָפֵרְמ ןעֶמע ּוצ יִּבַא - וי 805:8 = עַׁשאֵק

 .ריִד ןו

 .(ךיק ןעֶּפאַהְפיֹוא ||
 !סע טְנאָמ -- ףיֹוא ְךיִמ ּפאַה ְךיִא א

 ְו
 .טְׁשאַרְרעֶּביִא טְרעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו

 .ןעֶשאַנְפיֹוא

 ,קעֶטְנאָיאַמ ןעֶצְנאַג ַא ןעֶמ ןעֶק ןעֶׁשאַנְפיֹוא -
 ןק. תגה)אססצ == קעֶטְנאָיאַמ

 ןעֶפּורְפיֹוא
 ,םירעּנִה לָּכ םִע ןעפּורעֶגְפיֹוא םֶהיֵא טאָה ןעֶמ

 לאָז ןעֶמ יו .יֹוזַא -- ,טְְנאַלְרעֶּפ רֶע סאוָו ,דֹוָּכ םעֶד ןָא טיִנ םעֶנייֵא טּוהְט ןעֶמ ןעוֶו

 עני עֶלַא טיִמ ןעֶמאַוצ ןעֶפּוְפיֹוא הָרוּתיתַחְמִׂש םיִא ןעֶׁשְנעֶמ עדֹובְכְב א

 עהעֶטְשְפיֹוא
 ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא טְטעֶּב ם'נוֿפ סוֿפ ןעֶקְניִל םעֶד טיִמ טְנייַה זיִא רֶע 1

 .עניֹול רעֶטְכעֶלְׁש ַא ןוֶא ,טְנעֶלעֶגְפ'ֹוא שיג טיִנ זיִא רֶע .ה .ד

  ּוטיִנ טְדאַׁש ,ןעצאָה הָּנּותֲח הירֿפ ןּוא ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא היִרָפ 7

 ,קיִלְנִמּוִא
 ,טְנעֶהאנ ףֶליֵה יִד זיִא ,םיֹורְג זיִא קיִלְנמּוא סאָד וַא 1

 יגעוו ןעֶכייֵלְג ןֿפיֹוא םֶהיֵא סֶע טְפעֶרְט .ןעֶפעֶרט םעֶנייֵא ףְראַד קיִלְנְמּוא סאָד זַא

 יז 7 27 עיליא
 4 )1 דו 1 יי יג

 א 0 א א גע יריד 4



 הְרעֶּביִא 0 7 דֹובָּכ םוא
 22 יו שרה יי, .2452:4- ר. בטבע עקש

 ט}
 | .רֹוּבָּכַמּא

 .ְךאָנ טיִנ ףיול דֹובָּכ םעֶד רעֶּבָא ,ףיֹולְטְנַא דֹיכָּכיִמּוא ראֿפ

 .ךיז ןעֶקוקְמּוא
 ,ץְלאַז קיִטְׁש ַא ןעֶרעוֶו טְסעוֶו ּוד םּוראָו ,םּוא טיִנ ְךיִד קוק

 .(ו"כ טײי תישארב) ּבייַו סיִמֹול י !

 .ןעֶרְהעֶקְמּוא
 ,ןעֶרְהאָֿפעֶג ְּךיֹוא טְסייֵה טְרָהעֶקעֶנְמּוא

 געֶגְרעֶּביִא .,ה ;ד ,ןעֶלאַפעגְמּוא זיִא ןעֶגאו רעֶד זַא ,אָד טְסייֵה "טְרְהעֶקעֶגְמּואי

 .ןעֶמעֶנְרעֶטְנּוא
 ,טְפייקְרעֶפ ְךיִז - טְסייֵה ןעֶמעֶנעֶנְרעֶטְנּוא

 סע 4 =

 0 ,רָצֹוא
 .הָצֹוא רעֶרעֶדְנועֶּב ַא טאָנ ייַּב אָד זיִא ןעֶּבעֶגְסיֹוא דְניִק ַא ןּוא ןֶעיֹוב ּבּוטְׁש ַא ףיֹוא

 : | | ,חרֹוא
 .לעָפעֶל ַא םֶהיֵא טְלְהעֶפ ,טְסוה חַרֹוא רעֶד זַא 1

 ,לעּפעֶל ַא םֶהיֵא לה םִע זַא יןעֶקְרעֶמעֶּב לאָז ןעֶמ ,ליוִו רֶע לייַ ,טְסּוה רֶע
 ,חַרֹוא םיִנְכַמ חַרֹוא ןיִא 9

 ,'ב חיצ ארתב אבכ) דּומְלַּת םִעָד סיֹוא טְמאַטְׁש

 .רעֶדְניִק םיֹוא ןעֶמ טיִנ םיִהְרֹוא ְּךֶרּוד 4

 ,םֵׁש ןעֶמּונ ַא זיֹוה םעֶד ןעֶכאַמ םיִחְרֹוא יִד לייוו

 . תֹומייִרְחַאי

 ,רֹומָא םיִׁשֹודְק ,תֹומייִרֲחַא

 טְראָוירּפׁש שי סאָר .רֶרָפְּכ ןעֶהעֶנ ירֹומָא. ןּוא ייםיִׁשֹודְקִ" ."תֹומדיִרְהַא" תֹורְדִק ייֵרְד יִד

 : : ןי  .ו א רעוא ףךאָנְו ןעֶכילְטיִא ןעֶמ טְנאָז טיֹוט םעֶד ְּךאָנ זַא ,סיֹוא טְקירְד

 .םֹולָׁשַהיויִלֲע .לְגְעֶפ -- סייָפ ןוא
4 9 

 ּופאֵלְטִא ךאָד םִע טְּבייַלְּב .םאֵלְטא ףיֹוא קעֶלְּפ ַא טְמּוק םִע זַא
 .ןעֶּביאָדרעָֿפ טול יֹוזא טיִנ טְרעוֶו ְּךאַז עֶטּוג ַא

 ,ןעֶהעֶרְדְרעֶּביִא
 ,שיֹומְׁש םעֶד טְהעֶרְרעֶגְרעֶביִא ְךיִז טאָה רֶע

 ,טיִרֵמְׁשיעג ךיז טאָה רע ,ה .ד

 .ןעֶראַהְרעֶּביִא
 בעֶלְרעֶר םינ עֶטּג סאָד ןעֶמ ןעק .עֶמְבעלׁש סא ןעֶראַהְרעֶּביא טי ןעק ןעֶמ זַא 08



 : 2 יא
 של יא שטער 1

 = /זי א לא : איי * א ט .

 םעֶרייֵא וו | .שֶלְהעֶצִ ֶּביִא :

 ;עלרעשרעביא
 .ןעֶלְהעֶצרעֶּביִא ןיילא ןייֵצ עֶגייז ְךיִז ןעק רע

 .ףליִה רעֶדְמעֶפןֶהֶא ןעֶהעֶגֶּב יז ןעקסאוָו ,ׁשְנעֶמ א :

 ,גיִרְּביִא
 ,טְלְהעֶפ טְראַד .גיִרְּביִא זיִא סֶע ּואוו

 ,(יב חיג ןיליה) ימד לוטנכ רתי לכ -- .עֶפאָק;דְלעֶג א ןוֿפ טְכיֹורּבעֶג סְנעֶטְסייֵמ
 | יא

 .ןעֶראוָועֶג בּורָח טְדאָטְׁש עֶצְנאַנ א זיִא ייֵא ןַא רעֶּביִא 1

 4 ןֶהיֵה .לָגְרעֶפ -- .('ב ה"נ ןיטינ) אכלמ רוט בירח אתלוגנרתאו .אלוגנרתא

 ,ןירַא ליומ ןיִא ְּךייֵלְג טיִנ טְמּוק ייֵא טְלְהעֶׁשעֶנְּבָא ןא 2
 הי ןָָא ִׁנ ןעֶמק ןעֶבאַזעֶיְִרעֶפ

 ,הָרָּפַּכ ַא ְךיֹוא זיִא ייֵא ןיילק א 8
 .רעֶנְהיִה יד ןוֿפ ןייַז רעֶנּולק ןעֶליוו רעֶייַא יד 4

 .ןְרעֶמְלֶע יד ןופ ןייַז רעֶנלק ןעֶליוִו רעֶדניִק יד

 ,ןעֶקְנטְׁשְרעֶּפ דְלאַּב ןעֶרעוֶו ייֵז ראָנ .רעֶנהיִה יִד ןוֿפ רעֶנּולְק יקאט ןעֶנעֶו רֶעייַא יד 8

 ,טְראָוְכיפְש ןְרֶהירְפ םעֶד ףיֹוא טְראָוְְנַא עֶטפאַהְצְרעֶׁש -- ץ. 18: == יקאמ
 - יעֶסייַוְרעֶפ ׁשְטְשְראָּב לעָסיִׁש עֶצְנאַג א ןעמ ןעק ייֵא ןייֵא טיִמ 6

 "אה לאָמַא ןעק; טייקְניִנייֵלְק א ה .ד -.1. ,0סעעשמ .ןמ- םמעמע02 += ׁשְטְׁשראַּב

 ו .גָנּוקְרִיוִו עֶסִיֹורְג ַא ןעַּב;

 יא ןעֶואַלבעְֶסיֹא ןַא הָמְרעו זיִא םִע
 ,ייא (יור ַא :רעֶדא} ְךייוִו ַא טיִמ יוִו ,םּוא םֶהיֵא טיִמ טְהעֶג רֶע 8

 םנעֶגייֵא

 ,ּביִל ויִא טְנעֶגייֵא

 ,םעֶדייֵא
 ,רֶהעוָוְׁש .קיִטְׁש ַא זיִא םעֶרייֵא רעֶכיִלְטיִא 1

 ,םעֶרייֵא ןַא רֶהעווׁש רעָד ּדיִז טְכּז יללעֶגעג לייו ,רְהעוְׁש םיִנוֿפ תֹוּדִמ ליפ טאָה-רֶע
 .םֶהיֵא-נּוצ טְסאַּפ סאוָו

 ,ְנעֶלאָׁשְט א יו זיא םעֶדייֵא ןא 8
 סאו ,טְנעֶלאָׁשְט ַא יװ יֹוזַא ,זיִא םֶהיֵא ןיִא סאו ,םיִנ טייַצ עֶגְנאַל ַא טְכייוֵו ןעֶמ .ה .ד

 ןעטאָרעֶג ויִא רע יי ,רֶהאוָטֶג תָבִׁש טְׁשְרָע טְרעוֶו ןעמ
 ,ּבּומְש ןיִא אנוש ַא זיִא יּבּוטְש ןיִא םעֶדייֵא ןַא 4

 ,םיִדָׁש םעֶדייֵא עֶדייֵּב 4
 יִד טְצּונעֶּב טאָה ןֹוא סעֶמעֶרייֵא ייְֵצ עֶנייַז ףיֹוא :ְנּוי=רעֶּבאָרְג ַא טְנאָלְקעֶג ְךיִז טאָה יֹוזַא

 ','םִיַָׁש םייְדַע יִדֵעְּבא : הָרְּנה רעֶד סיֹוא רעֶטְרעוֶו ייֵרְד
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 42 | (ךיז) ןעלייא
 ערב

 .(ְּךיִז) ןעֶלייֵא

 . ּילעדיימ א ןעֶמ טאָה .ְּךיִז טְלייֵא ןעֶמ זַא

 ,ׁשיִנעֶלייַא
 ,םיֹורַא טיִנ םֶטּוג ןייק טמּוק ׁשיִנעֶלייֵא ןוֿפ

 ,גיִסיירד-ןּוא-ןייַא

 .ניסיירד-ןוא-ןייֵא םעֶנעָפָא ןַא טְליִּפׁש רֶע
 ישיאְקַא םיִא ןעֶטְּפעֶשעֶג עֶנייןופ רֹוס ןייקטיִנ טְכאַמ רֶע .ה .ד

 ףןעֶטְראַקע יד ףיֹוא

 וי ףןעֶקאַרְּבְנייַא

 0 ;ףייא ייֵז ןעֶמ טסֶע יֹזַא ,לעֿפראֿפ יד ןייֵא ְךיִז טְקאַרְּב ןעֶמ יו

 יעְקְרעֶהעֶגְנייַא

 ,עקרעֶגאַרְטְסיֹורַא ןַא זיִא עקרעֶהעֶגְנייַא ןַא

 0 ,םֶמְכַמעְגְנייַא
 אָרְמעֶג טיִנ םאָד ריִמ ְךיִז טאָה .םְטְכאַמעֶגְניֵא לעֶנעֶרְּפ ךיִא טייז

 ז עֶנעֶמְלעֶו א רֶהעז ְךיז טפעֶרְט סע עוֶו םְפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְגאָז יֹזַא

 גיי
 ,ןעֶמ טפאָלְׁש יֹוזַא ,ןייֵא טְניוִו ןעֶמ יי

 ,ןעֶפייְֵנייַא

 .טְפייֵועֶגְנייַא יי טאָה רע

 ענק. נ טעג בה טענער ע עב לע געעט נעט רער רעד להרררעשערלט
 = " ? א א כד = :

 2 : א = יג

0 

3 2 (+ 0 4 

 .ילעֶקיִנייֵא
 = - יהְעק ןֶגייא ןא יו .רעֶּביִל ןעֶמ טאָה לעֶקיניא ןַא

 7 | ,ןעֶכאַמְנייַא

 | ! ןרעייז ןיִא ןייא ריִד סֶע ְךאַמ

 .הָמי { ראָנ טאָה יִז סאו ;ְךאַזַא שיִמ שי טְמְהיִרעֶּב רעֶנייֵא ןעוֶו ,ןעֶמ טְגאָז
| | 4 4 

 ,סְנייֵא

 ,םנייֵק ויִא םִנייֵא 1

 .רעֶדניק טְנייֵמ ןעֶמ
 : ןֶּּחְמ ןייק זיִא .ןעֶטיִרְד םעד טיִמ םִניֵא 2

 1 .ףָא שיִג ראָג דו ןעֶבעֶהעֶג סאוָו עא יי טְכייֵלְגרעֿפ ןעֶמ ןעוֶו



 קיִדְניִא 15 ןעֶרעֶרְנייֵא

 .ןעֶדעֶרְנייַא

 .ךיֹוּב ןיִא דְניִק ַא ןעֶרעֶרְנייֵא םעֶנייֵא א ןעק רַע
 .עֶטְסְכיִלְנעֶמְמּוא סאָד ןעֶרעֶרְנייַא .ה .ד

 .ׁשיִנעֶדעֶרנייַא

 יקְנעֶרְק ַא יוִו ,רעֶגְרע זיִא ׁשיִנעֶדעֶרְנייַא א

 ,םאקםיִנוֿפ ןעֶנאָלְׁש -סיֹוַא טיִנ םֶהיֵא םִע ןעֶמ ןעק} ,ןייא םעֶּפִע ְךיז טְרעֶר רעֶגיֵא זַא

 .ךִלְרעֶׁש רֶהעֶז םֶהיֵא זיִא סֶע ׁשְטאֶה
 ,ןעֶלעֶטְׁשְנייַא

 ,םיֹוא טיִנ ןעֶמ טְמעֶנ ,ןייֵא טיִנ טְלעֶמְׁש ןעֶמ זַא

 ,רעֶראַּפְׁשְניַא
 ,רעֶניֵדְרעֶפ ַא יוִו ,רעֶסעֶּב ויִא רעֶראָּפְׁשְנייִא ןַא

 ,ןעֶּביירְׁשְניא

 ,ןעֶּבייֵרְׁשְנייא ןעוֶויֹוא ןיִא ליֹוק ַא טיִמ סֶע געֶמ ןעֶמ

 .גאָט עֶלַא טעֶמּכ ְךיִז טְפעֶדְמ סאוָו ;ְךאַז רעֶכיִלְנְהעוֶועֶג ץֶנאַג ַא ןיֿפ ןיִז ןעֶטְפאַהְצְרעֶׁש' ןיִא

 ,רַײא

 ר עַטְעֶּב סאָד ןעֶמ טְקניִרְט רֶיַא שרֹה-שאר
 .(רעֶיַּב עוואַיְצ-אַמ) ,רעֶיַב-ץְרעֶמ עֶטְנאַנעֶג אָז סאָד :

 .ייה ןִהֶא םעֶדיֹוּב א יו ןיִּב ריִד ןֶהָא  ְךיִא -- .ייווֲצ עֶרעֶדְנַא יו ןעֶנעֶז ריד טיִמ ְךיִא 3
 טינ ְְנייַָפ ןעֶמּוג ןייַז ןֶהָא ךִז ןעק;ן לוא ..,גי ְךֶנעֶס :ׁשְּבְלעֶז טיִנ זיִא סאָו ,רעֶנייֵא טְנאָז ֹוזַא 1

 ןעֶהעֶגֶּ /
 ,קיִדָניִא 1
 ,ןעֿפײֿפ ּוצ טונ ויִא סעֶקִיַדְניִא עֶדְמעֶרֿפ ףיֹא 1 ֶו

 ןעֿפיול ייֵז ןוא טֿפיֿפ ןעֶמ זַא ןעֶנאַדְמרעֿפ יג ןעֶנעֶק ַַ- ע גוגל == קיִרני ו
 ףיֹוא רעָּבָא ,ןעֿפײֿפ ס יא עֶנעֶגייִא ףיֹוא טיִנ ןעֶמ ליוִו רעֶּביִרעֶד .געוֶוַא ןּוֿפְרעֶד ִו

 ,טיִנ טְראַש ,עֶדְמעֶיְּפ צ

 ,םיִנאָראַנ ןעֶס ָקְקאוַו ,םעקידְניִא טעייֵז ןעֶמ זַא 2ַ :

 .לעֶגפ ןעֶׁשיִאַג א ֶהעֶז ראפ ןעֶמ טְלאַה קיְִניִא ןַא
 רעֶד ּוצ םיִרוּפ ףיֹוא םֶהיֵא טעליוק ןעֶמ יִצ ,קּוליֵח ַא ראֿפ קיִדְניִא םעֶד זיִא סאו 8

 ? רֶדֵס םּוצ חַסָּפ ףיֹוא רעֶדָא .הָדּועָס ;

 עי סעָצ == יִצ

 ,ּםאָרְק םעֶד ּביִלדוצ ראָנ חַפֶּפ זיִּב קיִדְניִא םעֶד טעוֶואָדאָה ןעֶמ 4

 ץ. 8000/86 == ןעֶוֶואַדאָה
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 א א "ילדןיִאג

 ןעֶנעֶו סע ןעוֶו יו 0 11 טינ 00 יו זַא א טא ןעֶמ

 יו טי יי טו סע ןא ןעפַײּפ םינ ראט ןעמייו יזא ,בּומָׁש ןוָא

 ;יליא
 א ,(הָנעט עֶטְסעֶּב יֵד זי... :ראַײק .רּוטָּפ זיִא " טא

 ןיֿפ ןעֶמ ןעק ,ןעֶלְהאָצעֶּב וצ טִיִנ טאָה רֶע זַא ,ט'הָנעְמ רעֶנייִא ןעוֶו

 ,ןעֶגנאַלְרעֿפ טיִנ

 .שאדְּביִּדַא

 ,ׁשארְּב-ְךֶא ןַא זיִא רֶע
 ָּביֹוא ןייַז ריִמָּת ליוִו סאוָו ,ׁשֶנעֶמ רעֶׁשְלאַפ ,רעֶטְכעֶלְׁש ַא טְסייֵה יִׁשאְֹּביִּדַא

 | גיִצְמְכַא-וא-טֶכַא
 ,הָלָלְק עֶׁשיִדּוי ַא זיִא גיִצְמְכַא-ןּוא-טְכַא

 .ירָהאָו עֶצְראוְַׁש גיִצְְכַא-ןּוא-טכַאי :ךיְִנְהעוֶועֶג טְנאַז ןעֶמ לייוַו

 ןהעֶצְמְכַא
 "חי ןבפְכ יא ןְהעֶמְטְכַא 1

 .ןְהעֶצייֵרְד ןּוא ןְהעֶצְמֶכַא ַחֹּכִמ זיִא םִע ַע
 עֶרעֶר יִ טְכיֹורְבעֶג ןעֶמ .ןייַג == "אלי אָירְטַמְנְּב ,81 .ןעֶפעֶרְטעֶּב 3 4 18

 - ,ןעֶנייֵגְרעֶפ סעֶּפע ליוִו ןעו

 .הָליִכֲא
 ,הָּלִפְּת עֶטְסעֶּב יִד זיִא הָליִכֲא יד 1

 .רֵצֹוי ןייַז ןָא ְּךיִז טְּבייֵה הָליִכֲא טיִמ 2

 ִב ַא ןָא ְךֶד טְּבייֵה 'הָריִחֹוא, טיִמ .ייהְליִחֹואי ןּוא בו ןעֶׁשיוִוְצ ליִּפְׁשְטְראוָו

 | ,הֵנָׁשַה-שיאר ןּוֿפ רֵצֹוי

 ,לּולֶא

 6 ,געֶֶוַא טְהעֶג אש דַקַּפ רעֶצְנאַג רעד ו זַא  ,טְנייֵמ יו - 8 רעֶד

 .טָרָא רֶהיִא ףֹא ןעֶהעֶטְׁש טיי
 ,רעֶּמאַוַו ןיא שיֿפ ַא ּוליִפֲא טְרעֶטיִצ לולַא שדֹה-שאר

 : טי ׁשיַּפ יִד ןעֶלאָז ם סאו ראֿפ ,םיִאָרֹונ םיִמָי ראֿפ ןְרעֶטיִצ ןעֶדוי עֶלַא ןעוֶו

 !רעֶפאו ןעֶמְלאָק םעֶד
 2 ,טָלַא

 ,טיֹוה יִד םֶהיֵא ףיוא טְרעֶטיִצ ,דיֹומ ַא טְמעֶנ ןאַמ רעֶטְלַא ןַא זא 1
 .-ןעֶגנעֶהְפיֹוא טייַהְרעגנּי ְךיִז ןעֶמ לאָז .ןעֶרעוֶו טְלַא טיִנ לי א א 2( שש



 "רומָא 1 5 : א

 ,ןעֶדעוֶו ןעֶריֹוּבעֶנ טיִנ ןעֶלאָו טייל (עקנאַרק :רעֶדא) עֶטְלַא 8

 ,טייַז רעֶד ןיִא ןעֶמ טְצעֶז טייל (עֶמעֶרָא :רעדפ עֶטְלַא 4
 ןעֶייפְׁש עני ןעֶוהְט .ןעייֵק עֶטְלַא םאוָו 8

 ,רעֶטְלעֶק ץֶלַא ןעֶמ טְרעוֶו ,רעֶטְלֶע םאוָו
 ,רעֶטְלַא

 א ּוצ טּוג ויִא ןעֶטְלַא ןַא 1

 ,ריִוֲח ַא-נ"ּוצ ְּךייֵלְג זיִא דְניִק ַא ןּוא .דניק ַאדניוצ ְךייַלְג זיא רעֶטְלַא ןַא 2
 ְךייַלְנ טיִנ ְּךאָנ זיִא ,טעִיֹוּב רעֶגְּוי ַא ןּוא טְכירְּב רעֶטְלַא ןַא 8

 .(יא ימ םירדנ) ןינב םינקז תריתס

 ,איִבָּנַהּוהיִלֲא
 ,מּוג ןעֶמ טְרְהאָפ .הָלְנע-לעּב רעֶד זיִא איִבָּנַה-ּוהְיְלֶא זַא

 ראֿפ טְלעֶטְׁשְרעֶפ טֶפא ְךיִ טאָה איִניהילֶא זא ,טְקְהעֶצְרעֶר טְרעֶו תֹוׂשֲעמ ךמ א ןיִא
 .הָלָנֲע-לעּב א

 ןייֵלַא

 ,ןייז ּוצ טינ טיִנ ְּךיֹוא ןֶדֵעדְִנ ןיִא ּוליִפֲא זיִא ןייֵלַא 1
 .ןעֶמייֵּבְרַא טיִנ רעֶּבִא ,ןעֶסע ןעֶמ ןעק 0 2

 0 ,ןֶמלַא
 .טְסאַפ-עֶדארְפ ְךאָנ גְניִרעֶה ַא יו זי םיִׁשֹלְש ְּךאָנ ןֶמֶלַא ןַא

 ןת. 8:00208016 = טְקאָפ"עֶדאַרְפ

 : הָעמלַא
 .הָלּודְנ ַא זיִא הָלּותְּב ַא הָׁשּוּב ַא זיִא הָׁשּורְנ ַא .הָנָּכס ַא זיִא הֵנְמְלַא ןַא 1

 .םיִכּּדיִׁש ְךֵס א םהיֵא טְרעֶר ןעֶמ ןּוא ןעֶּבאָה הָּנּותֲח ליוִו סאו ,רעֶנייֵא ְּךיִ טְנעֶלְרעֶּביִא ֹוזַא

 .הָנָמְלַא ןַא טדאֿפ יִז יִא .ְּךאָד םעֶנעֶדְלאָנ ַא ןיֹוׁש טאָה הָנָמְלַא ןַא ןעוֶו
 : ,'ּוהְטִבִּת לֵא

 !ּויְציִנְרּוד אֵנ יצירה .אֵיְסיִטְסּוּפִס עֶנ = 'םיִביִדְנִּב ּוחְטְבִּת לַא 1

 10. מס פקט80ץ518) 11צץסנס, םג סטענמץסגט!

 .ךְראַפ ַא ףיֹוא טיִנ ְּךיִד זאְלְרעפ -- 'םיִכיִדְנִּבּוחְמְבִּת לַא 2

 א ,קהיסת ְךראַּפ

 ,םֵא

 .םפ דֶניִק ץ'ְראֿפ זיִא םַא עֶטְכעֶלְׁש ַא
 ,'רֹומָא

 ,רעֶמעֶל יד ןעֶמ טְרעֶׁש "רֹומָאי תׁשִרַּפ

 אָׁש יִד טְרעֶׁש ןעֶמ ןעֶוו ,הֶחאָיְירָפ םיִא טְלאַֿפעֶג רֹומָא תֵׁשְרַּפ לייו

 צ (



 16 "ןֵמָאָ;

 ,ןִמָא

 .טיִנ ׁשְמאַּפ ןייק טְמּוק ןֵמֲאי ראַפ |

 ,םאַדְרעֶמְסּמַא
 ,םיִתיִּלִט רעֶדאַׁשרעֶּב ןּוא תֹונֹויְלִּנ רעֶמאַדְרעֶטְסִמַא

 (הָנאְַסח ןיִא טְראָטׁש דאַשְעֶּבןופ םיִתילַט יד ןוא יש רעֶמאַדְעֶטְְמַא ןיא תֹונלְ יד
 ,טְמְהיִרעֶּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶגעֶז

 ,םיִהֹלאֵל ּורְמִא םיִהלאל

 !דְנאוַו רעֶד ּוצ ייֵרְׁש ׁשְטאָה -- *!םיִהֹלאֵל ּורְמָא

 .לעֶטיִמ ןייק טיִנ טְפְלעֶה סע זַא -- ע. 0806 = ׁשְטאָה

 .ןעֶניִל רעֶצְנאַנ ַא זיִא תָמָא רעֶּבְלאַהַא 1
 ,ןעֶרעוֶוְׁש ּוצ ןעֶמ טְראָּפְׁשְרעֶּפ ,תָמָא םעֶד טְנאָז ןעֶמ זַא ק
 ,םֶהיֵא טְנאָז רעֶכיִלְטיִא טיִנ רעֶּבְא .תֶמָא םעֶד ּביִל טאָה רעֶכיִלְטיִא 8
 ,ןעֶגאָז ּוצ תודע טּוג זיִא תָמָא 4
 ,לעֶסיִּב ַא ריִמ ייַּב ןּוא טאָנ ייַּב ראָנ ויִא חָמֶא 9
 ,םיֹורַא דְרֶע רעֶד ןוֿפ טְסְקאו תֶמֲא 6

 טאב טל .(ביי היפ םילהּת) הֵמְצִּת ץ'ֶרָאמ תֶמֶא

 ,רעֶסאַו עֶטעֶׁשעֶר א ןיִא יז .תָמָא ?
 - עגל א ןעֶנאָז םעֶניֵא טְרעֶה ןעמ ןעוֶו ,טְפאַהְצְעֶׁש -- עי זעספעסוס == עֶטעֶׁשעֶר

 ,הָשֹמ תַרֹוּת יו .תֶמָא 8

 - יצא ןעֶּבֶג ליִח ןעֶמ ןעֶ ,ןעֶשקאָל ַּתיִװ ,הָמָאי א ןעֶמ טְנאָז עִדאֶאַּפ סֶלַ
 .ןעֶניִל ַא טְגאָז רעֶנייֵא זַא .,ןעֶרעֶה

 ,רעֶסאוַו ןיֿפוא לעֶמיֹוּב יוִו ,סיֹורַא טְמּוק תָמֲא 9

 .ןעֶטאט םעֶנעֶנייֵא םעֶד ּוליִפֲא ןעֶגאָז ןעֶמ געֶמ תָּמֶא םעֶד 0
 ,לעֶדְניִוְׁש רעֶטְפעֶרְג רעֶד זיִא תֶמֶא רעֶד 1
 / ויִא 'סיפ ןייק טיִנ טאָה רֹקָׁש רעֶד -- .ןעֿפאָלְטְנַא רֶע זיִא ,םיִפ טאָה תֶמֶא רעֶד 2

 ןעֶּביִלְבעֶג אָד רֶע
 .(אביקע יברד ביא שרדמ) םילגר ול ןיא רקש .(יא דיק תבש) יאק אל ארקש ,יאק אטשוק

 .גְנאַּב טוהט תֶמֶא רעֶד 8

 יתָמָא ןַא יִּבַא ,טְראוָו ַא רעֶגיִנעֶו 4
 ק. הסצ == יִּבַא

 ,טאָג ראֿפ ןעֶמ טְמּוק תֶמָא טיִמ 18
 .תֶמָא ןַא זיִא סע יו .ְךייֵלְנ יֹוזַא טיִנ זיִא סֶע 6

 ,ןעֶמ טְנאָלְׁש תֶמֶא םעֶד ראַּפ 1
 ןעֶנאָרְטְרעֶפ תֶמֶא םעדןעק,רעֶכיֵלְטיִא טיג לי
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 עי עי יי =
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 : 2 ר בי יע יי יי = 2 יי .,45 יי יי רב יע רע = בע 4 030:72654 טא יט = = - טוה סיר אי יי

 (ְךיִז ןעֶמעֶנְנָא וװ (ְךיִז ןעסיירְגַנא
 22 צב נב טידאעטט טרעט טעקע טיר עק עט רע שריי עשני טיי טייערע עטיק טיט שטעט עטיק ריש עיר עי יע שש טשעק י שי

 יךיק ןעֶטיירְגְנָא
 ףיֹוא טיִמ טיִנ ןעֶמ טְמעֶנ םאֶד ,טְלעוֶו רעד ףיֹוא ןָא טיִנ ְּךיִז טייֵרְג ןעֶמ סאו 1

 | .טְלעֶו רעֶנעֶי
 םישעמו הרוה אלא ...םדאל ול .ןיולמ ןיא ותרישפ תעשּב. :רּומְלַּת רעֶד טְנאָז ְךִלְנִרעע

 .('ט הנשמ יו קרפ תוּבא) ."דבלב םיכוט

 ,תָּבַׁש ףיֹוא טיִנ טאָה רעֶד .תָּבַׁש-בֶרֶע ןָא טיִנ ְךיִז טייֵדְג סע רעוֶו
 9 ןעֶבא ק .לְנְרעֶפ-- .('א יג ,הרז חדובע) ? תנשב לכאי ןכיהמ ,תבש ברעב הרט אלש ימ

 | ,רעֶרעֶדְנַא
 ְּךיִז ייַּב יוִו ,רעֶסעֶּב םעֶלַא זיִא ןְרעֶדְנַא םייַּב

 .ןעֶרעֶוְנָא
 הָשּוּכ ןייק טיִנ זיִא ,הָׁשּורְי ןוא ןֵדִנ ןעֶרעוווּוצְנָא =

 .ןעֶטְנעֶמ ןעֶבילט א ייֵב טעֶמּכ יז טפעֶרְמ סע
 .ןעֶצעֶזְנָ

 ,(רעֶטְסְנעֶּפ יִדֹנ סיֹוא רעֶנעֶי טְצעֶז ,(דְלעֶגע ןָא םעֶנייֵא טְצעֶז ןעֶמ זַא

 ,רעצעונא
 ,רעֶצעֶזְנָא ןי יִקטיִנ ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ .הָכֹוז םָדָא לָכ אל

 .ןעֶּפאַזָנָא
 .םיִפ יִד ייַּב טאָנ טָּפאַהעֶגְנָא טאָה רֶע

 -ְכאָנ םעֶלַא םֶהיֵא זימ טאָנ ןּוא טאָנ ייַּב הָיכְז עַסיֹורְנַא טאָה רֶע זַא ,ןייא ְךיִז טְדעֶר רע

 .107 טאָנ .לָנְרעֶפ -- .ןעֶּבעֶג

 פי ְטנַ
 ,רעֶסאַו סאָד ןעֶמ טְנעֶנעֶנעֶּב ,רעייֿפ ראֿפ טֿפיֹולְטְנַא ןעֶמ זַא

 .ןיירא ןעֶרעֶדְנַא םִָניֵא קיִלנמּוא ןייֵא ןוֿפ
 ,הָמּומְנֲא

 טיִנ ׁשְמאַּפ ןייֵק טְמּוק הָמּומְנָא ןַא ראַפ

 ןעֶהְּומְָ
 יא ןיִציִּבִר רעֶד ּוליּפֲא ןעֶמ געֶמ ןעֶהְטּומְנָא

 ,רעֶהְטּומְָ
 .ראַנ ַא זיִא רעֶוהְט רעֶד ראָנ ,ראַנ ַא ויִא רעֶהְטּומְנֶא רעֶד טיִנ :

 .(ְךיִ ןעֶמעננָא
 יעָרוְויִשְק סְטאָג ןָא ְּךיַז טְמעֶנ רֶע

 ליִנ ןוא ןעֶזייַמעֶּב טייקְמּױֿפ ןייז ליֿפּוצ לו רעֶנייֵא ןעוֶו -- ע. ןטישעיאס8 == עֶדוויִׁשק

 .ןייז ךיררמ עֶרעֶדְנַא
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 0 ,עֶמּוקְנָא -
 עֶנ טְטאָה - ּבאָנ םִנעֶטייַל ּוצ ןעֶמוקְנָא ןיוׁש ףְראַדעֶּב ןעֶמ זַא 1

 ק. 0806 = ששאה

 : טְהעֶג ןעֶמ ןוא סיֹוא ןעֶמ טייַּפַׁש י"וניִלעג ְךאָנ ןָא טְמּוק ןעֶמ זַא 2

 -עֵּפ ןּוא טעָּפֶשי ּוצ ריִמָּת טְמּוק סאוָו ,ןעֶשְנעֶמ ַא טיִמְרעֶד טְנייֵמ ןעֶמ

 .ןעֶכאַז

 ,עֶרעֶׁשְטעֶיְו טְכאַק ןוא .ןָא ְּךיִמ טקּוק 1
 ךקעֶא עֶנייֵא ףיֹוא ְךיִז טְהיִצעֶּב - ץ. רע16026ע2540 =- ערו רעֶשיִמעֶי װ

 ,טיִנ דְלעֶג ןייק ןעֶמ טְלְהאָצ עק קְנָא ראַֿפ

 .ןָא םיִנ ְּךיִמ רֶהיֵר ראָנ .ןָא ן-ןו =

 .ןעֶּפאָלְקִנָא
 .ןעֶמ טרעפְטנע .ןָא טְּפאָלְק ןעֶמ זַא

 .ךיוק ןעֿפּורְָא
 יקֵלַח ןייק טיִנ טְגיִרְק רעֶד .ןָא ְּךיִז טְפּור םִע רעוֶו

 .ןעֶרעֶרְנָא
 ,ןעֶּביֹולְנ טיִנ ּוד טְסְלאָז ,םעֶנעֶי ףיֹוא ןעֶרעֶרְנָא ריִד טעֶו ןעֶמ זַא

 ,ןעֶניֹוא עֶנייַד

 .ןעֶראַּפְׁשְנָא

 | .םאַנְרעֶטְסּוׁש רעֶד ןיִא ןָא ןיֹוׁש טְראַפְׁש סֶע

 ןעק; רעֶשסּו יש רעֶכיִלְטיִא לי פא סאו ,ְּךאַז ע עֶכיִלְגֶה עֶועֶג ַא רֶהעֶז ןיֹוׁש זיִא סֶע

 ,ןעֶּבייֵרְׁשְנֶא
 ,רֶהאָי טונ ַא ןָא ְּךיִז טְּביירְׁש ,ְךּוּב םעֶד ןעֶּבעֶנ טֶציִז םאוָו רעֶד

 אש וצ ןיֵלַא ְּךאַז ַא רעֶּביִא טאָה סאו ׁשְנעֶמ ַא ,טְנייֵמ טְראוָוְכירְּפְׁש סאָד

  יִפ ּונכי : הָלפְת רעֶר ףֹוא ְךִז טְהיִצעֶּב .ןעֶפעֶגעֶפ םינ יז ןָא יִאְוא
 ,"ריזח-רּוסָא

 ,הָלֵלַק ןייק ויִא 'תָחָּת ןיִא שוק, .העְובְׁש ןייֵק זיִא "ריִוֲח-רּוסָאי

 ,טיִטעֶפַא !
 .טיטעפַא ןעֶמּוג דיִמָּת ןעֶמ טאָה הֶהְמִׂש סְמעֶנעֶי ףיוא 1

 "יי י* אה = יויייא .  קעלער א

 ןעֶסֶע ןייק טאָה רעֶרעֶדְנַא רעֶד .ןעֶסע ;םּוצ סיִסעֶפַא ןייק סאָה רעֶניֵא עעש }

 . 0 4 5 שא ץ 4 :
 ו 8 שה וע יי 10 טיי : יט א א ים א ר { : :
 קי 2 : טא טא א יז ר 6 ץ 2
 יש טא עט א יא עט עט גר אה



 2 תבא. כא 10 בו

 ןעֶהעֶגְסיֹורַא 19
 טא עא

 ביל ןפ || יג טא א ווא הוה ר א ,םקֶא ןַא קיִרּוצ טְראָפ טְמּוק ןּוא .ץּומְלֶא ןייֵק טְהעֶג םֵקָא ןַא

 ,ןעפְֶא יִד ןיא ,קְראַמְנעֶסקָא רעֶסיֹורג א ןעֶועֶועֶג רעֶהיִיְפ זיִא (ןעֶרְהעֶמ ןיא) ץימָלֶא ןיִא == =
 ,ןעֶהעֶג םייָתַא קיִוצ טְנומעֶג ןעֶּבאָה ,טְפיֹקְרעֶּפ טינ טְראָר טאָה ןעֶמ סאָו

 ,ןעֶזאָלְּב טיִנ רֶפֹוׁש ןייק ןעק ןוא גָנּוצ עֶגְנאַל ַא טאָה םָקָא ןַא 8
 .ךִז טְכאַד סע יו ,ןּוהְט הָכאָלְמ עְֶּלעֶזיִר ןעק} רעֶבילְׁטיִא טיִנ !

 .עֶנאוָו ןיי ַא ןיִא טיִנ ןעֶמ טְנאַּפְׁש דְרעֶּפ ַא טיִמ םֶקָא ןַא 8
 .(י ב"כ םירבד) וָּדְהַי רֹומַחַבּו רֹוׁשְּב ׁשֹוֲהַת אל : טאַּבְרעֶפ עֶשיִלְביִּב סאָד יוִו ְךִלָנְהע

 !אָד טיִ זיִ ןעֶׁשארְג רעֶד זַא -- ,ןעֶׁשאָרְג א ראֿפ םֶקָא ןַא
 ,עְרעֶדְנַא ןוא -- ְךיִז טְסיֹושְׁש םֶקָא ןַא

 טניימ ןעֶמ ןּוא ,ליֿפ-ּוצ ְךיִז טְסיֹוטְׁש רֶע סאוָו ,םעֶנייֵא ףיֹוא גָנּוקְרעֶמעֶּב יֵד טְכאַמ ןעֶמ

 ,(ו"ל ,א"כ תומש) הֵּנִנַה רֹוׁש םעֶד טיִמְרעֶד

 ,הָרּוְכִנ ןייַז ןוֿפ טיִנ טְסייוַו סֶקֶא רעֶד

 ? שייֵלְפנעֶסְקָא יו .ןעֶגְנאַלְרעֶפ רֶהעֶמ םֶקָא ןַא ןוֿפ ןעֶמ ןעק סאוָ
 ּבאָרַא טיִנ ןעֶלעֶפ ייוֵוְצ ןייק ןעֶמ טֶהיֵצ םֶקָא ןייֵא ןוֿפ

 =7 שמ שז =

 סמ

 ,ּבאָרַא
 ! קראַמ םעֶד ןוֿפ ּבאָרַא

 םֶהיֵאנ-ּוצ טיִנ ןעֶרעֶהעֶג סאָ ,ןעֶכאַז רעֶּביִא ןעֶּפאַׁש ליפ-ּצ טיִנ םעֶנייֵא טְואָל ןעֶמ ןעוֶו
 געֶוַא םֶהיֵא טְּביירְמ ןעֶמ ןוא

 .ןעֶּפראַוְבאַרַא
 ,םִיַמָׁש-תּוכְלַמ-לֹוע סאָד ןעֿפראוָועֶנְּבאַרַא ְךיִז ןוֿפ טאָה רֶע

 .ןעֶלאּפְּבאָרַא
 ,םעדִייּב םיִנוֿפ ץאָלקַא יוִו .ןעֶלאֿפעֶגְּבאַרַא זיִא סֶע

 קיְִָמּא טְכעֶרעֶגְמּוא ןַא
 | ,טייֵּבְרַא

 ,(דְנאַל דְמעֶרְפ ַא ןיִא טֵרְפִבּו) דְנאַׁש ןייק זיִא טייֵּבְרַא

 .סױרַא
 ,ןייַזומיִנ םְרעֶגְרֶע ןייק ןעק ,ןײרַא טיִנ ןוא םיֹורַא טיִנ

 | .ןעֶנעֶבְנִגְסיֹורַא
 ,ןעֶגיֹוא יד ןּוֿפ לעֶסייוו סאָד ןעֶנעיֶבְננִסיֹורַא םעֶנייֵא ןעק רֶע

 ,ןעֶהעֶגְסיֹורַא
 ,ךּודיִׁש ַא ריד טדער ןעֶמ -- ּבּוטְׁש רעֶד ןּוֿפ סיֹורַא הֹענ }

 ּבּטְׁש רעֶד ןוֿפ ץיְרָעַּפ'סיֹורַא דֹובְכַּב םֶהיֵא ליִו ןעֶמ סאוָו ,םעֶנייֵאְדְניּוצ ןעֶמ טְגאָז סאָד

 טְראונעֶגעֶג ןייַז ןיִא םיִנ ליִו ןעֶמ לייַװ .,ןאַמ ןעֶגנּי ַא געֶוַא טְקיִׁש ןעֶמ יד יֹוזַא
 .ּדִׁשןייזןופ ןעֶרעֶר



 ןעֶמעֶנְרעֶטְנּורַא ןעֶפְראַוְכױרַא

 999 ,םיֹורַא טיִנ לִרּוּדיִס סעֶמאַמ ןייֵז ןוֿפ טְהעֶג רֶע 9

 .פ טְניֹואועֶג זיִא רֶע יו יֹוזא ,לעֶנעֶר רעֶטְלַא רעֶד ייַּב דיִמָּת ְּךיז 0 סאָו ,ׁשְנעֶמ ַא

 : 5 ןעֶהעֶטְש :ןעֶטְלאַהּוצ .לְנְרעֶפ -- .ןָא רֶנעֶגּוי רעֶד !

 : ןעֶפְראַויֹרַא
 6 ּךעְֶרְעֶּפְׁש ייוֵוְצ ףיוא ןעֿפְראוָועגְיֹורַא םֶהיֵא טאָה רֶע

 .דָנאַה רעֶד טיִמ ןעֶרָהִרְנָא טיִנ סג ליוִו ןעֶמ סאָו ,טְקעֶזְניִא טְפאַהְלעֶקֶע ןַא יִו

 .ןעֶנאַרְטְסיֹורַא

 ,םיֹורַא םעֶּפע ןעֶמ טְנאָרְמ זיֹוה ןעֶכיִלְמיִא ןוֿפ

 ףעֶקּוקְפיֹורַא

 ,ןעֶניֹוא יד ְּךיִז ןעֶמ טעֶׁשאָרְּפְרעֶפ ,ףיֹורַא ליֿפ-ּוצ טקּוק ןעֶמ זַא

 .4 8 א ק .לֶגְרֶפ -- ע+ ע8ץזספע6 -- ןעֶֶשאָרְְרעֶפ

 ןעֶהעֶגְמּורַא
 ,טֶרָא ןעֶטּוג ןְפיֹוא רֹוכְּב ַא יוִו ,םּורַא טְהעֶג רֶע 1

 ,דָרע רעֶד רעֶטְנּוא .יוִו ,םּורֵא טְהעֶג רֶע
 ינֹעֶמ ןייַנ יד ןיא טֵחֹוׁש ַא יוִו ,םּורַא טְהעֶג רֶע }

 .טיִנ טיּבְרַא ןייק טאָה רע לייַו ,גיִרעֶל םּויא טְהעֶג רע
 ,קיִּב םיִלָהְק יוִו ,םּורַא טְהעֶנ רֶע 4

 ם, סעצ = קיִּב

 .(ךיוו ןעֶנאְָטְמּורַא
 .הָליֵמ רעֶד טימ וניֵבָא םָהָרְבַא יו ,םּורַא טיִמְרעֶד ְךיִז טְגאָרְט רֶע 1

 ױזַא .ץֶרָמַּפ טיִנ יִז ןעק; ןיא ּדאַז רעֶמְהעֶגעֶגְנַאְניא ןא טיִמ םּורַא ְךיִז טְנאָרְפ רעֶנייֵא ןעוֶו
 אריו יפ אמוחנת) -- .הָלָיְמ רעֶד טיִמ ּוניֵבָא םֶהְרִכַא ןוֿפ טְהְהעֶצְרעֶר ׁשֶרִמ רעֶר יו

 : 5 ןעֶטְלאה .לָנרעֶפ - .(ד
 ,הָרְוּת רעד טימ םָלוע לָׁש ֹונּבר רעד יו ,םּורַא טיִמְרעֶד ְךיִז טְנאָרְט רֶע

 ,'ב יב הרז הדונע) הולבק אֹלו ןושלו המוא לכ לע (הרותה תא) ה"בקה ריזחה

 ,ןעֿפולְמּורַא
 ,ּפיר ןיִיַז טְכּוז ןּוא םּורַא טְפיֹול רֶע 1

 .(א"כ ,יב תישארב) נּוּויִז ןייַז טָכּוז רע .ה .ד

 ,זיֹומ עֶטְמַס'רעֶפ ַא יוִו ,םּורַא טֿפיױול רֶע 9

 .ןעֶמעֶנְרעֶטְנּורַא

 ,רעֶטְנּורַא ַחֵּבְזִמ םינּוֿפ טְמעֶנ רֶע

 .ניִלייַה טיִנ םָהיֵא זיִא ּדאז םּוׁש ןייֵה סאוָו ,םעֶנייַא ןּופ ןעֶמ טְגאָז 248



 ןאַמ-םעֶרָא 1 ןיַרַא

 " .ןיירַא
 ,םיֹורַא יוִו רעֶגְניִרְג לאָמ עֶלַא זיִא ןיידא

 .טפעֶׁשעֶג ַא ייַּב ְניימ ןעֶמ
 ןעֶּפאַהְנייַרַא

 ,ןעֶלאֿפרעֿפ זיִא ,ןייַרא טְְּפאַח ןעֶמ םאוָו
 : .ןעֶגעֶלְנייַרַא

 ,הָּכַמ ַא םיֹוָרֵא ןעֶמ טְמעֶנ .יִקאַט ןייַרַא טיִנ טְנעֶל ןעֶמ זַא 1

 ןק. 1810 -- יקאט

 טְהעֶז .ףיֹורַא טְנעֶל ןעֶמ סאוָו ;טיִנ רעֶנייק טְהעֶז ןייַךַא טְנעֶל ןעֶמ םאוָו ?
 ,רעֶכיִלְטיִא

 רעֶרייֵלְק יד רעֶּבֶא .טיִנ רעֶעיִק טְהעֶז ,ןיירא ןעֶנאָמ ןיִא טְגעֶלעֶגְייַרַא טאָה ןעֶמ סאוָ
 תוחפ התשיו םדא לכאי םלועל, :רּומְלַּת רעֶד טְנאַז ךילגהע -- .רעֶכיִלְפיִא טְהעֶז

 ,('ב ,דיפ ןילוח) יול שיש הממ רתוי שבלו ,ול שיש הממ

 .ןיירַא הָאָרִי רעד ןיִא הָאְמּוט יד טְנעֶל רֶע 8
 .ייַּב סעֶלַא ןּוהְמ ּוצ םּוא ,טיקמּויָפ ןייז טְצּונעֶּב רעֶנייֵא ןעוֶו

 .ןעֶלאַֿפְנייַרַא
 ,םיֹורַא ְךיֹוא ןעֶמ טלאֿפ ,ןייַרַא טְלאֿפ ןעֶמ זַא

 ,םעֶרָא
 ,נירעֶבעֶל ןוא גיִטְסּול -- ְךיִליֵרְפ ןּוא םעֶרָא 1
 .(טֶּבעֶלעֶג טיִנ ְּךאָנזיִא ןייַז ךייר רעֶּבָאנ .ןעֶבְראָטְׁעֶג יו ְךייֵלְג זיִא םעֶרָא 2

 .(יא יה הרז הדובע) תוינע ? התימ יאמ ; יב יז םירדנ) התימכ תוינע

 .ךיילְנ טיִנ זיִא םּורק -- ְּךייַר טיִנ זיִא םעֶרַא 8

 ,שעֶסאַקְראַמְפ םיִנ יִּבַאְו .דָנאַש ןייֵק זיִא םעֶרָא 4

 טי

 יב יי

 ןק. םעמהעאהֹוע - ץֶטאַקְראַמָק ;ק. 8993 = יִּבַא

 ,טיִנ דיבָּכ רעֶסיֹורְג ןייק ְךיֹוא רעֶּבֶא -- דְנאַׁש ןייק ויִא םערָא 8
 רֶרֶע רעֶד ףיֹוא ראָש ;ךיילג עֶדיִּב דְרֹע .רעֶד ןיא ןעֶניִל .ךייר ןיא םעֶרָא 6

 (.רעֶסעֶּב עֶכייֵר יד ןעֶניִל
 ְךיֵלְג ןעֶטייל יִּבַא .ּךייר טיִנ ,םעֶרָא טיִנ

 ראָנ ,תֹוָשַה עֶסיֹורְג ןייק,טיִנ טאָה סאוָו ,רעֶנייֵא ְּךיִז טְשְניוו יֹוזַא - ע. םטצ = יִּבַא 35 טאוול 6.2 2 א

 ,טְלעוֶו ןייַ ןעֶרְהיִפְסיֹוא דֹובָכְּב ליוִו רע;

 | ,ןאמדםעֶרָא
 ,םֹורַא טוה רעד ןּוֿפ רע טְגְנירְּפְׁש ,ןעֶׁשאֶרְג ַא טְהעֶז ןאַמ-םערָא ןַא זַא 1

 יפעה עב יה ןענאדט ,תתָהַח שכאמ יו א ןא = =

 (( רשי ךיִ רעֶטְׁשְרעֿפ טְראָוְביִרפׁש סאָר
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 22 ןאמ-םערא

 -ַףֶהיִה יד רעֶדָא קנאַרק רֶע יא קיִה א טֶע ןאַמדעֶדָא ןַא זַא
 : ,תּוריִׁשֲע ןייַז ןוֿפ טְסייו ןאַמ-םעֶרָא רעֶכיִלְטיִא 4

 .ןעֶלְהעֶצְנעֶּביִא דְלאַּב םעע ןעק רע זַא ,ןייַלְק יזא זיִא ןעֶנעֶמרעֿפ ןיינ
 0 רעֶדָא) רעֶצְרעֶה עֶטּונ ןעֶּבאָה טייל עֶמעֶרַא עָלֵא

 ,ןעֶגיִדְניזרעפ טְכייֵל ְךיז ןעֶמ ןעק ןאַמ-םעֶרַא ןַא ןָא (6

 יףיִּקַּת גיִדְנעֶטְש ןעֶנעֶז רעֶקְנאַרְק ַא ןּוא ןאַמ-םעֶרָא ןַא - 7
 ,לעֶטייֵּב ןעֶדְמעֶרְּפ ַא ףיֹוא ןֶרָּתַו ַא זיִא ןאַמ-םעֶרָא ןא 8

  ןֶצ ב2 .לנְרעֶפ
 ,רעֶקיֹוה ַא יו זיִא ןאַמ-םעֶרָא ןַא 9

 יז ףיוא ןעֶגעֶמרעֶפ ץְנאַ ןייַז טְנאְָט רֶע
 ,קאַז רעֶגיִדְרעֶכעֶל ַא יו זיִא ןאַמ-םעֶרָא ןַא 0

 ןעֶלִפְנָא טיִנ םֶהיִא ןעֶק ןעֶמ
 ,לוַמ-םיִלָׁש וייַּב ַא טאָה ןאַמ-םעֶרָא ןַא 1
 ןעְֶינְפאָה ייֵרְד טאָה ןאַמ-םעֶרָא ןַא 8

 עֶדָא ,ןֵכָׁש ןייז יִו ,ךייר יֹזַא ןעֶרעוֶו טעוו רֶע זַא :ןעֶנעֶז ןעֶגְנינְּפאַה יירד יִד

 ּבק ןעֶּבְראַטְׁש עֶדייֵּב ןעֶלעוו יז רעֶדָא זיִא רע יוִו ,ןעֶרעוֶו ְךעֶמעֶרָא ְךאָנ טעוֶו

 ףןעֶרעוּוצְנָא .לאוָו טיִנ טאָה ןאַמ-םעֶרָא ןַא 8
 יהָּבנְג ןייֵק ראַפ טיִנ אָרֹומ ןייֵק טאָה ןאַמ"םעֶרָא ןַא 4
 .ׁשֵּדקַה ןיִא הָריִּד ןּוא רעֶייַה יִד ןיִא טסעק טאָה ןאַמ-םעֶרָא ןַא 19
 : ,ןעֶּבעֶל ְךיֹוא ליו ןא ןאַמ-םעֶרַא ןַא 16
 ,ןייַז טיִנ הקָדְצ-לעּב ןייק ראָט ןאַמ-םעֶרָא ןַא 7
 ,תּורקִי ַא ןּוא לז ַא טְּכאַמ ןאַמ-םעֶרָא ןַא 8

 ,תּושָלָח טיִמ ְךיִז טְקיוְִק ןאַמ-םעֶרָא ןַא 9
 ,ריִהָט רעֶד ייַּב טְהעָמְׁש ןאַמ-םעֶרָא ןַא 0
 .רעֶטְסְניֿפ רעֶד ןיא טפאָלְׁש ןאַמ-םעֶרָא ןַא 1

  ,מיִנ הָבֹומ ןייק ןעֶשיִמייֵה םעֶד טּוהְט ןאַמ-םעֶרָא רעֶדְמעֶרֿפַא
 .הָסְָרַּפ לייֵהְט ַא נעֶוַא םֶהיֶא ייַּב טְמעֶנ רע; לייוַו

 .,תֹולד רעֶנייֵׁש ַא זיִא ןאַמ-םעֶרָא רעֶניירַא 8
 .רעֶסאוַו טיִמ ןעֶכאָק טייַל עֶמעֶרָא 4
 .ןעֶהייֵל טיִנ דֶלעֶג ןייק ןעֶמ לאָז ןאַמ-םעֶרָא ןַא ייִּב לּפ
 .ןָא-ןעֶּביֹוא ןאַמ-םעֶרַא רעֶד טְהעֶמְׁש 'םֹולָׁשִּב יִאֹוּבי ייַּב 96

 םיִנָּפ  ץֹשימ סיֹוא םֶלֹוע רעֶצְנאַג רעד ְךיִז טְהעֶרְד 'םֹולָׁשְּב יִאֹוּכי ייַּב לייוַו

 ,טְהעֶטְׁש ןאַמ-םעֶרָא רעֶד ּואוו

 ,ןֶנאָלְׁשְרעֶד הָמָכָח יִד טְרעוֶו ןאַמ-םעֶרָא םייַּב על
 ,(זיט 'מ תלהק) הָיְּב ןֵּכְסִּמַה תַמָכֶהְ



 א פ 6 | סי

 , .םייָה רעֶטְניִו םיִא ןּוא עי רעֶמּז םיִא ויִא ןאַמ-םעֶרָא םעֶד 8 = } שה ּפ ִּפ וי ר . = 0 258 י
 .רעֶרייֵלְק עטְכייֵל יִד רעֶטְניוִו םיִא ןּוא ,עֶרעוֶוְׁש יד רֶע טְצעֶזְרעֶפ רעֶמּוז םיִא | ;,

 .ןעֶגיֹוא יד ןיִא דְניוִו רעֶד דיִמָּת זיִא ןאַמ-םעֶרָא םעֶד 9

 טְרעֶה טיט סירָשיע םעֶד .טייוַו ןעֶמ טריִּפְׁש םנעֶטאַרְּבעֶג םִנאַמ-םעֶרָא םעֶד 40
 ,טייַו ןעֶמ

 ןייַז :רעֶרָא ךיוי ןייַז דיִנָנ םעֶד יו ,רעֶרעֶייַהְמ שיִלּוק ןייַז טפאק ןאַמ-םעֶרַא םעֶד 1

 .(םֶנעֶטאָרְּבעֶג
 ן+. תצנעווימ -- שיִלּוק

 ,טיומ רעֶד רעֶרעֶטיִּב ְּךאָנ .ןעֶּבעֶל םאָד רעֶטיִּב ןָא טְמּוק ןאמ-םעֶרָא םעֶד 9
 - / רק םייּב טְּבייַלְּב רֶע זַא ,ןְרעֶנ ּזיִא ןאַמ-םעֶרָא רעֶד |
 עֶּבראָט ןיִא... :ךיוא טְנאָז ןעֶמנ .ןייַרַא לעֶטייֵּב ןיִא ןייֵצ יד טְנעֶל ןאַמ-םעֶרָא רעֶד 4 1

 ,(עֶציִלאַּפ רעֶד ףיֹוא,.. :רעֶדָא ;ןייַרַא
 טיִנ ןעֶּבאָה ןייֵצ יִד .ה ,ד -- 7. םסתאחא == עֶציִלאַּפ : קי 1008 -- ץֶּבְראָט

 .ןַעייק ּוצ סאוָו

 ,בֹורק ןייַמ רע זיִא ,ןאַמ-םעֶרָא ןַא אָד זיִא סֶע ואו 85 ,
 -רעֶטְנּוא םהיָא ןוֿפ ןעֶגְנאַלְרעֶפ סאָו ,םיִבֹורְק עֶמעֶרא ליפ טאָה סאָװ ,רעֶנייֵא טְנאָז יֹוזַא

 9 ְךְראּפ ,לנרעפ -- .גנּוציַטְׁש

 הק טיִנ תּונָמֲהַר טאָד ןעק ְךיִא ! ןאַמ-םעֶרָא םעֶד סיֹורַא ףָראו 6

 זיִא סע זַא ,העֶגיד ןיַ וצ ׁשֶנעֶמ עֶטְעֶלׁש ַא ןוא רעֶנאק א ןעֶּבאָה טְנאָעֶג לאָז יֹזַא
 הָבְָנַא ְךאָנ ןאַמםעֶרָא ןא ןעֶמיקעְֶניַרַא

 בוש יא ןאמ-םעֶרָא רעֶד טְציז ּהעלְדעֶר שימ ןעֶמיֹרְד טנֶעֶר םָע ןעוו
 ,(..יקוָנְלְוִמ-םיִלָׁש רעֶד טְציִז ,.. : ראוו)

 ,טְניפעֶג ןּוא טְריִלְרעֶּפ רע זַא -- ? ןאַמ-םעֶרָא רעד ְךיִז טייֵרפ ןעוֶו 8
 ,גאָמ ןייֵא ןיִא תֹוּותֲח ייוְצ טאָה רֶע זַא -- ? ןאַמ-םעֶרָא רעֶד טְנאָלְק ןעוֶו 90 :

 . ,ןייַלַא טאָנ ייַּב ּוצ טְמעֶנ ,ןאַמ-םעֶרָא ןַא ייַּב טעיִבְנַנ םע רעוֶו 40

 .ןעֶבְראַטְׁש טייַל עֶמעֶרָא !דֶסֶח טיִמ ויִא םִע 1

 וֿפ טְסאַנ ּצ םֶהיֵא-יצ ןעֶמּוקעֶג זיִא סאָו ,ןעֶרעֶרְנַא סעֶד דינָג א טְגערְפעֶג טאָה לאָמַא
 ו1 יש = 2 לייוו ,םייֵה רעֶד ןיִא םֶהיֵא ייַּב ְךיִז טרעה סע סאוָו ,טְדאָטְׁש רעֶרעֶדְנַא ןַא

 ְךייּב זיִא סע זַא ,טְרעֶפְטְנעעֶג טְסאַנ רעֶד םהיא טאה .עיִמעֶריִּפֶע ןַא ןעֶזעועֶג טר ןאָד

 .טייל עֶמעֶרָא ראָנ ןעֶּבְראַטְׁש סֶע .ְּךיִלָרְהעֶּפעֶג שיִנ םּׁשַה

 .ןאַמ-םעֶרָא םּוצ םיִפָלֲא-תַרָׂשַע ראָנ םֶהיֵא טְלְהעֶפ סֶע 2

 ,נּונעֶג ְךיֹוא רֶהאָי ץְראַווְש ַא ויִא ןאַמ-םעֶרָא ןַא ראֿפ

 ,טייֵקְמעֶרָא
 ,רעֶריִרְּב ייֵוְצ ןעֶנעֶז טייֵקְליוֿפ ןּוא טייֵקְמעֶרָא
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 יַנָּכְׁשַא

 ,טְדאָטְׁש ןייא זיא ַנְּכְׁשַא ץְנאַג

 םינָנִמ עֶנעֶנייֵא יִד ןעֶנעֶז דְנאַל ןעֶצְנאַנ םיִניִא .ה ,ד -- .טכיֹורְּבעֶג דנאַלָׁשְטייַד ןיִא ראַנ

 ,"יִרְׁשַאַ

 .יֵרְׁשַאי רוי ַא יו .גיִנעֶוְנעֶסיֹוא סע ןעֶק רֶע
 ,נאָמ ןיִא לאָמ ייֵרְר רוי רעֶכיִלְטיִא טְגאָז ייֵרְׁשַאי לייוו

 ,ליֵה-תֶׁשֲא
 ,הָסָנְרַּפ עֶּבְלאַה יד ןאַמ םעֶד טיִנ לִיַח-תֶׁשֲא ןַא }

 .ריִציִפִא ןַא טיִמ ןעפאָלְטְנַא זיִא יִז -- !לִיַח-תֶׁשֲא ןַא 0

 ,ּונְּתְרַהְּב הֵּתַא
 ?ןעֶרּוי יד ןוֿפ ןעֶּבאָה טְלאָועֶג ּוד טְסאָה םאָוו -- 'םיִּמעֶה לָּכִמ ּוָּתרַחְּב הָּתַא

 ,ָתיֵאְרֶה הָּתִאי
 ִס עֶדנערַא רעד ּוצ ָתיִאֹרָה הָּתַא טְמּוק יוִו

 טאָה יִתיֵאְרָה הָּתַאי טְפיוקעֶגְסיֹוא ןְרעֶדְנַא םייַּב טאָה ראַדְנעֶר א זַא ,טְלְהעֶצְרעֶר ןעֶמ

 טאָה רעֶר ןוא .עֶרנערַא יר .ןעגנירעְֶסיֹוא םֶהיֵא טאָה ןוא .,ןעֶעוֶועֶג םֵקָנרעֶנעי
 + ןְרעֶדְנַא םּוצ סְנייֵא טְמּוק יו ,טְנעֶרָפעֶג םֶהיֵא

 ,גֹורְתֶא
 .ןעֶּבאָה טיִנ עֶקְשּפ ןייק ןעֶמ ףְראַד .נוְתֶא ןייק טיִנ טאָה ןעֶמ זַא 1

 ע. עט8288 = עק שי

 |.ֹכרְּב יִד ןעֶמ טְכאַמ בָלּול ןירְעּביִא ןוא .דְלעֶג עֶצְנאַנ סאָד טְסאָק :ֹורְתֶא רעֶד ?

- 8 
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 ,עָּבאְב
 ךיֹוא יִז טְהעֶז ,, :ראוו .םיֹוא גָנּוי ךיֹוא יִז טְהעֶז ,םיֹוא ְךיִז טְצּוּפ עֶּכאָּב יד זַא 1

 ,(םיֹוא ׁשְנעֶמ ַא יו
 .פ ןעֶקעֶטְׁש פ םעֶנעֶּב :ְךיִלָגְהע -- (יעֶטּומְסאָרָג) ץ. ט808 == עָּבאַּ

 יז טְנייַו טָא יז טְכאַל טָא .יִצְנייֵרְק עֶּבאָּב יד
 .ֹורֿפ עֶנזירִּפאק ַא ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז סאָד -- ק. 01 -- טָא

 ,עֶרייֵּב עֶלַא דר רעֶד ןיִא ןעֶגיִל עֶדייֵז ןייַז ןּוא עֶּבאָּב ןיימ 8
 .טְפאַשְרְנאַווְרעֶפ רעֶטייוו רֶהעֶז ַא ןוֿפ

 .ןעֶטייֵצ םעַקְּבּל עֶּבאָּב רעֶד ןוֿפ ְּךאָנ זיִא םִע 4
 .הָׂשֲעַמ עֶטְלַא ןא רֶהעז ןיוש זיִא סֶע

 ,עִיַראַנאָּב

 .ןעֶליֹּפ ןיִא לעֶטְרעֶטְׁש ןייַלְק ַא זיִא .(8082:ע)8) עֶיֶראַנאַּב

 ,דאַּב
 .ְךיְִׁשַּתי יוִו זיִא דאָּבַא 1

 ,ןעֶדְניִז ןוֿפ הָמָׁשְנ יֵר טְגיִנייַר ְךיִלָׁשַּת יו יזַא ,ץימְׁש ןוֿפ ףּוג םעֶד טְגיִנייֵר דאָּב ַא .ה .ד

 ,טְדאָטְׁש רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא םעֶראַו טְרעו ,דאָּב ןיִא טְצייֵה ןעֶמ זַא 2
 .ןעֶמעוֶו ראֿפ אָד טיִנ זיִא ,ןעֶמעֶש ּוצ ְּךיִו דאָּב ןיִא 8

 ְךייַלְג עֶלַא ןעֶנעֶז דאָּב ןיִא 4
 ,ןעדאב

 .ןעֶדאָּבעֶג םייֵה זיִא רֶע
 סייַה א ְּךאָנ יוִו ,ןייַרַא םיִנָּפ ןיִא דְלאַּב םֶהיֵא טְמּוק טּולְּב סאָד סאו ,ןסעַכ-לעּב ַא ןוֿפ

 .דאָּב

 | ,קאמ
 -יִצ טְסאָק עֶׁשְו-סאוָו .עֶמאַמ יר זיִא גיִצ יד ןוא .עֶמאַט רעֶד זיִא קאָּב רעֶד זַא 1

 ?ׁשייֵלפְנעֶג

 ,טימ רֶע שְצְנאַט .ןעֶליִפְׁש טְרעֶה קאְּב רעֶד זַא 7



 6 קאַּב

 ?ױזַא וד טְסְקנִטְׁש סאָו רעֶּבֶא .גילייֵה טסיּב ּוד אי .קאַּב ּוד ;} 2
 28 = 2 : + 2 2 יה 2 .ןעֶמְכעֶש טיִנ םֶהיֵא ראַט ןעֶמ סאוו ,רֹוכָּב ַא קאַּב ַא טְנייֵמ ןעמ

 ףעֶקאַנְק ןייֵצ יד יוִו .ןעקאּב יִד ְּךאָנ טְנעקרעֶד ןעֶמ

 .רעֶסְקאָּב
 ,רעקּוצ יוִו סיִז רעֶּבָא ,ץראַוש זיִא רעֶסְקאַּב ַא

 0: | ,גְראַּה
 | אי עֶׁשְעֶמַא טיִמ ׁשֶנעֶמ ַא רעֶּבָא ,ףיוא-נ-וצ טי ְךיז ןעֶמּוק גְראַּב א טיִמ גְראַּבַא == |

 ּׂ נא ,עגפ אֹל ארוטב ארוט; :שיִנ עְמאַרַא ףיֹוא ְךיִלְנְהעוֶועֶג ןעֶמ טְגאָז טְראוְכיִרְּפְׁש םאָד

 : ."עגפ שניאב

 ןעֶנְראָּב == |
 .רָלעֶג ןייק טיִנ ןעֶמ טְנְראָּב ץְנאַט ַא ףיֹוא ןוא ןעֶטְראָק ףיֹא 1

 .ערה-רצי םעֶד ראֿפ ןעֶניִד םאוָו ,ןעֶכאַז ףיֹוא .ה .ד

 ,אֵנֹוׁש ַא ְךיִז ןעֶמ טֿפיֹוק ,דְלעֶג םעֶנייֵא טְגראַּב ןעֶמ וא 2
 3 .עלענייז -- עֶלעֶלְהאָצ ;עֶלעֶבאַל -- עֶלעֶנְראָּב

 ,ןעֶנְראָז טְּכאַמ ןעֶנְראַב 4
 .,געווא טיִנ ןעֶמ טְנְראַּב ,םיֹורַא דאָּב םעֶד ןוֿפ לעֶֿפעֶׁש םאָד 8
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 ,ןעֶנְראָז ןֶהֶא טְּבעֶל רעֶד ןעֶגְראָּב ּוצ טיִנ ףְראַדעֶּב םע רעוֶו

 ,ןעֶנְראָמ ןעֶמּוק לאָז רעֶד ;עֶנְראָּב ליִװ םע רעוֶ
 ,טְקְנֶׁשעֶג טיִנ ץֶלַא זיא טְגְראָּבעֶג גְנאַל

 .ןעֶרעֶש ןעֶנְרעֶל ּוצ ְךיִז שונ זיִא דְראָּב רעֶדְמעֶרְפ א ףיֹוא 1 לא
 ,ליֹומ ןיִא םייֵה ויִא ,טְנעֶרְּב דְראַּב יִד זַא ?
 ,תֹועָּד גיִנעוֶו רעֶּבָא ,תֹואָּפ ןּוא דְראַּב עֶנייֵׁש ַא 8
 !תֹואָּפ ןּוא דְראַּב גאָרְט ְךיִא יו 4

 ,העָובָׁש עֶניִלייַה ַא ןעֶדּוי ייַּב זיִא

 ,םעוֶוראָּב

 : ,ןעֶקאָז ןיִא בָאְּב-הָעְׁשִּת ןּוא ,םעוֶוְראָּב רֶהאָי קְנאַג ַא
 אה .םעוְאְב ןעֶנאַנעֶגְמּויא רימָת זיִא סאָו .עֶפאַלְק רעֶטְסנִרְדיִנ רעֶד ןוֿפ ׁשְנעֶמ א

 הְענֶא ךיוא רע,שאָה .ןעֶקאָ ןיִא עדי עֶלַא ןעֶהעֶג בָאְב-הְעְשִּת וא .ןעֶמעֶזעֶג
 :  רֹוִּׁש :ךלנה -- .ןעֶקאָ

 ,ׁשְמְׁשְראַּב
 !ׁשְמְׁשְראַּב רעֶטייוו ןּוא -- לעֶסיׁש יֵד ןעֶׁשאַוועֶגְסיֹוא 1

 ר טּוהְמ רעֶנייֵא ןעוֶו ,ןעֶמ טְנאָז -- 00ץנצעצ ; סט. 2 == ׁשֵטְׁשְראָב

 : ,הָסּונ ןְרעֶדְנַא ןַא טיִמ ראָנ ,לאָמַא ְךאָנ א א
 " יש 5

 ירא יי 0 יא 2 04 { יש +
 עי עט רישיון טא ר א טש טי עשיר 4 יז יז ער אש ' יא ץ} =
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 דיוּב 2ל מהְב =

 .הָּפְרְמ ויִא לעֶסיִׁש יד יִּבַא .ׁשְטְׁשְראַּב רעֶטְכעֶלְׁש ַא יאֵדאָּב

 -- .םיִָרֹוקיּפַא עֶניִדְלעֶטְרעֶטְׁשְניילק ןעֶגאַז יזַא - ?- 2 --יִּבַא . ע. 0008) == יאַדאָּב

 .רעטְרעֶלְקעֶנָּפיֹוא .לֶנְרעַפ

 .ןעֶראוָועֶג ןעֶורעֶג רע זיִא ףוס םּוצ ןּוא ,טְכאַקעֶג ׁשְטְׁשְראַּב ַא רֶהאָי ביז 2

 1 .עֶציִגילִַּמ-םיִלָׁש ַא עֶטתיִּב-לעּב ַא ןז

 .ׁשְטְׁשְראָּב קאַז ןייֵק ריִמ ראַּפ שיִנ 0 רֶע 4
 .בּוׁשָה רעֶסיורג ַא םעֶנייֵא ייַּב זיִא ןעֶמ זא ,ןעֶקִיררְסיֹוא ליוו ןעֶמ זא ,טְפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְנאָז

 ,טיור ןעֶקאַּב יִד ןעֶרעֶו טיֹורְּב טיִמ ׁשְטְׁשְראָּב ןוֿפ 2
 ,טיִנ ןייַצ ןייֵק ןעֶמ ףְראַדעֶּב ׁשְטְׁשְראָּב ּוצ (}

 | ְָדַּ
 םייֵה רעֶד ןיִא רֶע טאָה ןייֵלַא יא ְךיִלייֵרָפ ּבּומְׁש עֶצְנאַג יד טְכאַמ ןֶחדַּב א

 -מּוא רֶע ויִא ןייֵלא... :ראַו 2 ,דרע רעֶד ןיִא רע טְניִל ןייֵלַא... :ראוַו ו2 .תֹורָצ
 (.ניִהְמּומ

 .ןעֶנעֶקְרַּב
 ,הָּפְרמ םעֶלַא זיִא ,ןעֶנע'קדַּב טּוג ליוִו ןעֶמ זַא

 1 הָלֲאֹׁש :ךילֶָָע

 הָמְֵּ
 ,הָמֵהְּב ַא טְּבייַלְּב הָמֵהְּב א 1
 ,דְרעָפ ַא רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא .הָמֵהְּב ַא דְנעֶגּוי רעֶד ןיִא 2
 !יֹורְטְׁש עֶׁשְז-ייֵק ,הָמֵהַּב ַא ּוד טְזיִּב 2

 .עֶטאָדקעֶגַא עֶגייֵא ףיֹוא ְךֵז טְהיִצעֶּב
2 

 ,םעֶדיֹוּב
 !םעֶדיֹוּב סיֹוא -- םעֶדיֹוּב ,םעֶדיֹוּב } = |

 ןּוא םעֶריֹוּב םעֶד ףיֹוא רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶגמּורַא זיִא רעֶנייֵא זַא ,טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶמ

 .ןעלאֿפעגּבא-א זיִא רע יוִו ןּוא ,ריֵהָמ רעֶד ּוצ זיִּב ןעֶקעֶטְׁש םעֶד טיִמ טְּפאַמעֶג טאָה

 ;ו יי רעֶמְרעֶה היית ראה
 ,םעֶדיֹּב ַא טְואָלעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה םִע 9

 .טעֶטאורע טאָה ןעֶמ יו, יז טיעם רעֶָא טי צ טְרעו טְּפעׁשעֶ א ןעֶז
 :ףיוא

 ,םְַרַּפ א יו ְךיֹּב א 1
 גנונְכעֶר סלה ףיֹא ְךילְנְעֶועֶג טְבעֶל רע לייַו יב ןעֶסידנ א טאָה םָנמ א

 .ךיֹּב רעֶד העוָו טּוהְמ ,לעֶּביִא-ראֿפ טאָה ןעֶמ זַא
 ,עֶלַא ןעֶהעֶז ְךיֹוּב םעֶד ףיֹוא טינ רעֶנייֵק טְהעֶז ְּךיֹוּב םעֶד ןיִא

 : י 1 2 2 ר 6 | 1 שיער ו 7 יש 0 א / איי :

 2 טאל שא על עט יע א א
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 םיוּב

 ,םיױֿב

 סט {פ =

 דו טְכיִרְּב םֶטֶלַא ןַא .ךיז טְנייֵּב עֶלעֶמייֵּב גָתייִא 4
 ,לעֶמיֹוּב

 ,ןעֶוֹוּב

 .(ןימ ןעֶקּוּב

 ,רֶׁשֹוּב

 שפ

 ,רוחָּב

 יי

8 

 רע םאָו - ןעֶנאָמְרעֶפ טְלאָועֶג ךיִא טְלאוָו ,טְסאָק ְךיֹוּב רעֶּבאָרְג ַא או
 0 ,ןעֶגאָמְרעֶפ םיִאָנֹוש עֶנייֵמ ןעֶלאָז ,הָמדעוֶו

 הִָּנִמ רעֶד ּוצ ְךיֹוּב ןעֶלּוֿפ םעֶד טיִמ
 יז טְהיֵצעֶּ .הַּתּוה רעֶד ּוִצ טְהעֶג סאו ,ןְרעֶגְנאַַוְׁש רעֶנייֵא ןופ טְפאַרְצְרעֶׁש ןעֶמ טְגאָז

 ֶּביִרעֶר טאָה ןעֶמ ןוא םְטְכַנוצ הּבׁש הָלִנְמ יר טְעֶיל ןעֶמ ןעוֶו ,לאַפ םעֶד ףיֹא
 .תיִנעַּת רַּתְסֶא טסאֿפעֶג טיִנ רעֶהיִָֿפ

 ,נָּוי זיִא רֶע ןעוֶו ,ראָנ ְּךיִז טְנייֵּב םיֹוּב ַא

 ,ןעֶניִצ עֶלַא ןעְֶניִרְפׁש םייּב ןעֶגנּי א ףייא
 ?ןעֶגאָז עֶנעֶקּורְט יִד ןיֹוׁש ןעֶלאָז סאָו .ןעֶנעֶרְּב רעֶמייֵּב עֶסאַנ יד זַא

 ,ְךאָנ טְנעֶרְּב יִז גְנאַל ייֹזַא ,ּפְמאָל רעֶד ףיֹוא לעֶמיֹּב םיִנ
 : .טייַצ ְךאַנ זיִא סע גְנאַל יּוזַא ,ןעֶפְלעֶה לאָז ןעֶמ .ה .ד

 ,טְניֹואוועֶּב סע רעוֶו ןּוא ,טעיֹוּב סע רעוֶו

 ,ּפאק םּוצ ראָנ ְּךיִז ןעֶמ לאָז ןעֶקּוּב
 ,36 רעֶסעֶּב נר

 ,ןעֶּבעֶנּוצְּבֶא טיִנ רעֶּבָא .ןעֶניִבְנִנ ּוצ ראַנ זיִא הָׁשּוּב ַא
 טאָנ ראֿפ אָרֹומ ןייק טינ ןעֶמ טאָה ,טייַל ראֿפ הָשּוּב ןייק טיִנ טאָה ןעֶמ זַא

 . ויתובא ודמע אלש עודיב ,סינפ תשוב וּׂש ןיאש ימ. : דּומָלַּת רעֶד טְנאַז ךיִלְגִרֲע
 - .!םש) .'אמוח אוה הרהמב אל ,שייבתמה םדא לכו (יא 'כ םירדנ) .ייניס

 | 5 ךיִזו ןעֶּמעָׁש
 | .העְָו טּוהְט הָׁשּוּב
 וק רעד ץְראַה ןיִא תּונָמֲחַר ןייק ןּוא םיִנָּפ ןיִא הָׁשּוּכ ןייק טיִנ טאָה םִע רעוֶו

 6 ,ןעֶדּוי ןוֿפ םיֹורַא טיִנ
 וערזמ וניאש ,עודיב ,תוירבה לע םחרמ וניאש יט לכ, :דֹומְלַּת םיִא סֶע טְסייֵה ְךיִלָנְהַע

 ,(יב ,יב הָציב) .'וניבא םהרבא לש

 ,רעֶדָא עֶשיִדּוי ןייֵק ְךיִז ןיִא טיִנ טאָה רעֶד .טיִנ הָׁשּוּב ןייק טאָה םָע רעוֶו

 טאַהעֶג רעֶטּומ עֶכיִלְרְהִע ןייק טיִנ טאָה רעֶד ,טיִנ הָׁשּוּב ןייק טאָה סֶע רעוֶו

 : .,םעִיַּפ ַא יוִו סיֹוא טְהעֶז ,תיה ַא ןֶהֶא רּוחָב ַא

 א 2 : ה א .ירוב. טְכַאַמ ת"יֵח ַא ןֶהֶא יירּוהָּב -- ק. קוספ == סעֶיִפ



 ירא יי יא יא ראש שא :
 יורי תן  םוש יי ר עא

 יי טי+ יה א

 א עג אי א יש 6 וע אש "לי שי

 לעֶטייַּב ו 99
 טא טי = טי = = = == - = = =

 ,(עֶנְפאָה ; רעֶרָא) םעֶמיִצ ַא יִו דיֹומ ַא ,(ּבְמאָד : רעֶדאפ םיֹוּב ַא ייֵו דּוחָּב ַא

 ק. 8סאמה == עֶנְסאָס 4840 == ּבְמאָד

 (בָצק ןייק דְנּוה ַא ןּואנ .ןייז .טיִנ ןָכָדַׁש ןייק ראָט רּוחָּבַא 4
 סאָד -- דָנּוה רעֶד ןּוא ,ןעֶמעֶנעֶגּוצ ּךעֶלְרייֵמ עֶלַא ןיילַא ְּךיִז ראֿפ טְלאָָו רּוחָּב רעֶד לי

 55 דָנּוה .לָנְרעֶפ -- .ׁשייִלְּפ עֶצְנאַג

 ,ּפאָטרעייַֿפ ןעמלאק ַא רעֶּביִא הָלָּדְבַה ןּוא ,רעֶנעֶּפְׁש רעֶּביִא שּודיק טְכאַמ רּוחָּבַא 4

 ךילרעטׁשְרעֶּפְנּוא ריִמ ויִא טְראָוְביְְִׁש סאָד
 יָּךיִז טייַׁש רָכָז ַא טיִמ רּוחָּב ַא

 ,קיִׁשְטְנאַמ-רעֶגְנּוי א טְרעוֶו רּוחָּב ןעֶמְלַא ןַא םיֹוא
 םיֹוט םעֶד רֶהיִא ןוֿפ רֶע טאָה .טיֹורְּב רֶהיִא ראֿפ הֶנָמְלַא ןַא טְמעֶנ רּוחָּב ַא זַא

 הָמָנ א ךעֶלְריימ ןעֶּבאָה.טֶּכְראַמְש רוב רעֶטְלַא ןא זַא
 ,ריומ ַא זיִא םַא יִד יוִו ,רּוחְּב א זיִא רֶע

 ,טְמעֶרעֶג ייֵלְרעֶלַא ןעֶמ טְבאַמ יטְכעֶה ַא ןוֿפ ןוא דוחָּב ַא ןוֿפ 0
 60 00 "ד שכ שז

 םינָּכ ןעֶמ טְנִרְק נה

 יעָנעֶשעֶק עֶנעֶגייֵא יִד זיִא ַחּוטָּב רעֶטְסעֶּב רעֶד

 ןק 1:16826 == ץְנעֶׁשעק |

 ,ןֹוחָּמַּב יו
 ,תָּבַׁש ףיֹוא ןעֶמ טאָה .ןֹוחָּמְּב טאָה ןעֶמ זַא א :
 .ןעֶצעֶזְרעֶפ םּוצ ןֹוּכְׁשַמ סאָד אָד טְסייֵה "ןֹוהַטּבּי :

 ,לעֶנייֵּב
 .ךאָל סאָד עג עק ןיִא טְּבייֵלְּב לעב םעֶד ףיֹא טָסִע ןעֶמ זַא {

 ןק. 1165268 == עֶנעֶׁשעֶק

 ,ןעֶׁשאַרְג ַא רַאֿפ לעֶגייֵּב ַא יוִו .זיִא םִע ?
 .זיַרְּפ ןעֶטְסעֶּפ ַא טאָה סע .ה .ד |

 ,טאַז ןעֶמ טְרעוֶו לעֶנייֵּב ןעֶטיִרְד םעֶד ןוֿפ טְׁשְרֶע 8 0
 עְרייב

 םעֶנייֵק ייַּב אָד טיִנ זיִא םעֶנייֵא-ןיִא עֶרייֵּ

 ןעֶמלֶז זי דָחֶא םֹקמּב הָהָר
 - ,לעֶמייֵּב

 ,רעֶרעֶל קיִטְׁש ַא ראָנ זיִא דְלעֶג ןֶהֶא לעֶטייַּב א 1

 ,ליִטׁש ןּוא גיִהּור ןעֶנאָמ רעֶד זיִא ,לוֿפ זיִא לעֶטייֵּב רעד זַא ק - - ףספ
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 0 ןעֶטייַב

 ,הָמיִמעְג טְכייַל ַא טְכאַמ לעֶטייֵּב רעֶרעֶוְׁש ַא 4
 : ,ןעֶמייֵב

 ,ןאַמ רעֶכיִלְרְהֶע ןייֵק ויִא .ןעֶטייֵּב ּוצ ְךיִז ּביִל טאָה םִע רעוֶו

 .ןעֶראַצְֶא ןְרעֶרְנַא םעֶד רעֶכיְִטיִא טְנייֵמ טְפעֶׁשעֶג-ףֹליח ַא יי
 ,שְטייַּב

 .דעֶנּוי רעֶד ןיִא טְנאָלְׁש סע סאו .לעֶׁשְטייַּב םאָד ןעֶמ לאָז ןעֶׁשּוק
 | ,ןייֵב

 ,רעֶנייֵצ יִד ןּוהְמ העוָו טיִנ ריִד ןעֶלעוֶו ,רעֶנייֵּב ןייק טיִנ סֶע

 | ןעֶסייֵּב
 ,ןעֶזייוו טיִנ ןייֵצ יִד ןעֶמ לאָז .ןעֶסייֵּב טיִנ ןעק ןעֶמ וַא

 ןעלּבמיִּב
 ,םע טְנְנילְק יֹוזַא ,טְלעֶּבְמיִּב ןעֶמ יו

 .קאָלְנ ַא ןוֿפ ןאָמ םעֶד ְךאָנ טְכאַמ יןעְְֶיִבּי טְראָו סאָר
 ףןעֶדְניִּב

 ,עֶניִנייַמ יד ןעֶׁשיווְצ ְךיִמ ףְראוַו ראָנ ,רעֶיפ עֶלַא ףיֹוא ְךיִמ דֶניִּ

 ,ְךֹכְיִּב
 : .ְּךאַקְנעֶריוִו טיִנ ןעֶמ טאָה ְךֵּכדְןיבּו ְּךַּכ"ןיִּב

 עֶמ טְנּוק ,ליֿפ-וצ ךיז טְגעֶלְרעֶּניִא ןעֶמ זא -- ע- יז גףאפט8 == ְךאָקְנעֶריִו
 ,ליִצ םּוצ

 .םיַב

 (ןעֶניִל ַא טְסְנאָז ּוד רעֶדייֵא) גְנּוצ רעֶד ןיִא םיִּב ַא ריִד ּביִנ
 ,לעֶסיִּב

 ,לעֶסיִׁש עֶלוֿפ ַא טְרעוֶו .לעֶסיִּב ַא ןּוא לעֶסיִּב ַא 1
 ,לעֶסיִּב ַא ראַנ טְדאַׁש לעֶסיִּב ַא 2

 ,רעֶסעֶּב ְּךאָנ ְּךֶס ַא זיִא ,טּונ זיִא לעֶסיִּב ַא יא

 .ןעֶסיִּב
 ירעֶייַהְט טְפאק ןעֶמיִּב "ׁעֶטּג ַא 1
 ,םיִז טְקעֶמְׁש ןעֶסיִּב רעֶדְמעֶרְּפ ַא 2

 | ,דְנּוה ןעֶטְסְנֶרֶע םעֶד ןָא טְמּוק ןעֶמיִּב רעֶּטְסעֶּב רעֶד
 ְךאָק ַא טְכאַמ רעֶטייוְצ רעֶד .הרֹֹוּבְקִע ןַא זיִא ןעֶסיִּב רעֶטְׁשְרֶע רעֶד 4

 !ְךאָנ ּביִנ ! טייֵרְׁש רעֶטיִרְד
 !ןעֶסיִּב ןעֶטּוג ַא זוֿפ ןעֶסיוִו ְךיֹוא רֶע זאָל 9

 אלי :טְנאָז רעֶנייֵא יוִו .לעֶציִּפְׁש ַא ּבֶא םעֶנייֵא טוחמ ןעֶמ ןעוֶו ,שֿפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְגאָז
 | ,יטקעֶמְׁש סֶע יו ,ןעֶסיוִו ְךיֹוא רֶע



 ןילְּ 1 רֶעיִּב

 ,רָעיִּב
 ? סאפ ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןיִא רעיַּב ןעֶטּוג םעֶד ןוֿפ סורַא טְמּוק סאוָו

 ,(ב ינ םירדנ) ."רעוכמ ילכב הראופמ המכה. :דּומְלַּת םיִא סֶע טְסייֵה ְּךיִָנְהִע

 ,שָדְקַּמַה-תיֵּב

 רֶעיֿפ ןעֶּבאָה ןעֶניּפְׁש יִד ןואנ ןעֶׁשאֶלעֶנ ׁשֶּדקִּמַה-תיִּב םאֶד ןעֶּכאָה ןעֶּבְלאַוְׁש יִד 1
 | ,(ןעגארמעג

 ןֶּיֹולְְסְקִאָפ רעֶניימעֶגְלַא ןא
 .ןייַז לוֿפְרעֶפ טינ הָּקמִׂש ןייק ןעק .ןעֶראָועֶג בּורָח זיִא ׁשֶּדְקַּמַה-תיֵּב םאָד טייַז

 יה'בקה ינפל וחש ןיא ,שדקמה תיב ברחש םוימ. ;רּומְלַּת םיִא םָע טְפייַה ךיִלְָהִע

 ,(יב ,ינ הרז הדובע)

 ,םֶלֹוע-תיֵּב
 ,טירּוצ טיִנ ןעֶמ טְנאָרְט םֶלֹוע-תיִּב םעֶד ןוֿפ |

 ,עֶואָלְּב
 .טְלאָק טְרעוֶו ,טְואָלְּב ןעֶמ זַא 1

 ןיוש ךיִז טְּבייַה סְלאָמעֶר ןּוא ,רֵפֹוׁש ןעֶזאָלְּב ּוצ ןָא ןעֶמ טְּבייַה לּולֵא ׁשֶרֹחשאֹר ןוֿפ :

 | = .ׁשיַצ-טְְבֶה יד ןָא ְךיוא :
 !רָפֹיש טְּפאָלְק ןעֶמ ןּוא ןֶמָה ןעֶמ טְואָלְּב םעֶד רעֶּכיִא

 זַא ,ןעֶפאָלקִמִֶי ןוא ןעֶואָלְּב-רפֹוׁשי ןעֶבאַ ייֵוְצ יִר טְפאַהְצְרעֶׁש טְהעֶרְדְיעפ ןעֶמ :
5 : 

 .ג וָנאַג .לֶנִעֶּפ -- .ץורַת ןעֶׁשיִראַנ ַא ןעֶנאָז םעֶנייֵא טְרעֶה ןעֶמ
 ,םיֹוַא ְךיִז טְואָלְּב יֹוזַא .ןייַרַא טְואָלְּב ןעֶמ יִו 8

 + רעֶדְא ;זנּוא טיִמ ְךיִז רֶע טְהעֶנעֶּב יֹוזַא ,םעֶנעֶי טיִמ ְךיִז טְהעֶגעֶּב ןעֶמ יִו יֹוזַא .ה .ד

 .ןעֶמ טְרעֶפְְנע יֹזַא ,ְנערפ ןעֶמ יו יַֹא
 -  .רעֶטאָלְּב

 .רעֶטאָלְּב א - ְךיִז טְכאַמ םִע '
 לאָמַא ידיו טְכאַמ עי טפָא ןעֶמ טרעֶּפְְנע ,םעֶניֵא טְהעֶג סֶע יו יְנאַרפ יִר ףיֹו 26

 ,רעֶטאָלְּב א ראָנ םעֶנעֶי ייַּב רעֶּבָא ְךיִז טְכאַמ |

 ,טּולָּב

 ,רעֶסאַוו ןייֵק טיִנ זיִא טּולְּב 1
 ,בֹורָק ַא אָד ןעֶמ טְנייֵמ שּלְּב ּׂ

 ,טּונ ןעֶטְלעֶו טּוהְמ טּולְּב גנּוי ? |

 ,טיִנ טְהּור טּולְּב ןעֶסאָגְרעֶפ 8 4
 ָחִצְר א ראֿפ ןָא טאָג ְךיז ְמעָגרעֶטעֶפְׁש רעֶרָא רעֶהיִר 00
 : ,יֹולַּב ר :

 ,ץֶליִמ א יו ,יֹולְּב :
 (.ייואָלְּבי ְךיֹוא ייֹולְּבי ףיֹוא ,ןעֶמ טְנאָז עֶיַלאָראַּפ ןיִא)



 1 עי עו אש ר ןב לער גיטאר א ץ יז שא( אטא רעש ראו א שש טא יי 40 טשארטער } הא(
 0 קץ א א א : עי םטשי סי : װ ִײ : 0: וו 1 יו יט א טא יה ריי + : וי = ;ל א : ױ 7 1 5:

 ,רעֶדְנִלְּב - --
 | .ּבייַו ןייֵׁש טאָה רֶע םֶהיֵא טְנאָז ןעֶמ זַא .טְּביֹולְג רעֶדְניִלְב ַא } = |

 .'ף םֶהיֵא טְראָּפְׁשְרעֶּפ ןעֶמ - טוט ןעֶטְכייֵל ַא טאָה רעֶדְנילְּב ַא
 : ,ןעֶכאַמּוצּוצ

 ו .רעֶדְנּואו עֶלַא ןעֶרעֶה ּוצ ּביִל טאָה רעֶדְניִלְּב ַא
 ,ןָא טְכעֶלְש עֶדייֵּב ןעֶמּוק ,טֿפױק ראַנ ַא ןּוא ,טֿפֹול רעֶדנִלְּב ַא וַא 4

 0 : .רעְֶניִפץיִּפְׁש יד ןיא ןעֶניֹוא עֶנייַז טאָה רעֶדְניִלְּב רעֶד
 עֶעֶ עוו םעֶד טְלאוָו רֶע ןעוֶו .עֶנאָלְק ּוצ טאַהעֶג רעֶדְנִלְּב רעֶד טְלאוָו םאו

 רַא ּבּורְנ ןיִא עֶדייֵּב ןעֶלאֿפ .ןְרעֶדְנַא םעֶד טְרָהיֵפ רעֶדְניִלְּבףייֵא ןעֶו

 םיִנקְיִּ
 ,םותָי רעֶגיִטְרעֶּפ ַא זיִא םיִנּוקְזןִּב ַא

 .דיִחָ ןֵּ
 ,דָּמּוׁשְמ רעֶּבְלאַה ַא זיִא דיִחָי ןֵּב ַא 1

 ,דָּמּוׁשְמ ַא ויִא ןָׁשְקע ןַא ןּוא .ןְׁשְקע ןַא זיִא דיִחָי ןֵב ַא 2
 ןֶכּוז ןעֶמ לאָז הָדיִחְי תַּב ַא - .ןעֶדייֵמ ןעֶמ לאָז דיִחָי ןֵּב ַא

  הָריִחְי תַּב .לָעעֿפ
 עמ לאָז ריִחָי ןֵּב ןעֶׁשְטייַד ַא - ןעֶהייֵל ןעֶמ לאָז דִחָיןֵּב ןעֶׁשיִליוּפ ַא 4
 ,דיִחָי ןֵּב ַא יוִו טְראַפְׁשעֶגְנייַא זיִא רֶע 9

 .ךלֶמְרִּ
 . והָּכְּלַמ-תַּב רעֶד ּוצ ְךיז ןעֶמעֶנ ןּוא .ְךֶלֶמ-ְןֶּב םעֶד ןעֶהעֶטְׁש ריִמ ןעֶזאָל

 רד שכ 4

 1 .תֹוׂשֲעַמ-עֶּבאַּב ןיִא ראָפ טָפָא טְמּוק טְרַאְפְנעֶרעֶר יד

 4 ,אְלְנַעב
 0 ,ןעֶמיִלְׁש ַא 'בירק ןֵמְוַבּײ זיִא .ןעֶנאוָו ַא זיִא 'אָלְנַעַּבי זַא

 ,יהְָנענ טְראָו םעֶד טיִמ יאָלְנַעְּבִי טְראוָו סאָד ןעֶטיִּבְרעֶפ טאָה סאוָו ,ץֶרָאָה-םע ןַא

 8 ןֶמִלְׁש ַא יבירק ןִמְוִבּי טְראוַו עֶדְנעֶגְלאָפ סאָד זיִא םַּתְּפַה ןִמ זַא ,טְנייֵמ

 : ןעֶּבאָרְנּב
 ׁשפיֹוא טיִנ םיִתָּמַה-ְּּת ןייק ןעֶמ ןעק .טייֵהְרעֶניִרעֶּבעֶל טְּבאָרְנעֶב ןעֶמ וַא

 יק א שימ ןיהְט ְךידיִׁש .ֶטְכעֶלׁש ַא אָד ןעֶמ טְניימ "ןעֶּבאָרְנעֶּב טייִהְעֶגיִעֶּבעֶל"

 ן ,ןעֶּפְראַדעֶּב
 עֶראָּפְׁש ליפ טיִנ ןעֶק רעֶד יּדַס ַא ףְראַדעֶּב סֶע רעוֶ

 ,ןעֶגְניִרעֶּב
 ,טְלְהאָצעֶּב ְךיִלְרָהע .ןעְֶנּודעֶּב ראק שי

 א

ָ; 



 יג אזי עי טא שא ר צ עא ישי עי איז יט: יי :

 עא ר ששד עא האי שא

 הָוֲאַּנ-ל עַּב 08 עֶציִנְטידְזעֶּב |
 = = -ה די = = == גיי ידע רשע רער טעטיק גרענד: נעט עני בעט ערעב

 .עֶציִנְטיִדְועֶּב
 ,רעֶרְניִק ביל ןעֶּבאָה סעֶציניִדְעֶּבעֶלַ

 ץ. טסעסעוסטמם -- עַציִנְטיִדְזעֶּב 1

 (ּךיל ןעֶניִזעֶּב
 .ראַנ רעֶד ְּךיִז טְניִועֶּב .םֶכָח רעֶד ְךיִז טְניועֶּב '

 .,םעֶזעֶּב
 עֶטּוג ןייק .אָד טיִנ זיִא יֹוזַא ,רעֶטּור ןְהֶא םעֶועֶּב ןייק אָד טיִנ זיִא םִע יו יװַא 1

 ,רעֶמּוטֿפיִטְׁש

 טא רֶע טְהעֶז... :רעֶרָאנ .ןייֵׁש ְךיֹוא רֶע זיִא .ןָא ןייֵׁש םעֶועֶּב ַא טּוהְמ ןעֶמ זַא
 ,(ׁשְנעֶמ ַא יוִו ,סיֹוא

 2 ןעֶקעֶטְׁש ופ עָּבאָּב .ֶנְרעָפ
 ,(ןייֵׁש) טּוג טְרְהעֶק םעֶועֶּב רֶעייֵנַא 8

 ןעֶמְמעֶּב
 ,טְראָד טונ ןעֶמ טְניִל ,אָד טּונ ְךיִז טְטעֶּב ןעֶמ זַא 1

 רַכָׂש םעֶד ןעֶמ טאָה ,טְלעוֶו רעד ףיֹוא םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ טיירְנעֶגְנָא ְּךיִז טאָה ןעֶמ זַא

 .טְלעו רע ג עֶי ףיֹוא

 .ןעֶמ טפאָלְׁש יֹזַא ְּךיִז טְטעֶּב ןעֶמ יו
 ;רעֶלְמעב

 ,םיִדיִרְי ייֵווְצ ףיֹוא ןייַז טיִנ ןעֶק רעֶלְטעֶּב ןייֵא

 ,ןעֶמעֶּפ
 .עֿפְלאָהעֶג ןייֵלַא ןעֶמ טְרעוֶו .םעֶנעֶו ףיֹוא םטּוג טעֶּב ןעֶמ וַא 1

 .(יא בִצ אמק אבב) .הלחת הנענ אוה ....ורבח לע םימחר שקבמה
 טונ ַא ףיֹוא .ךֶלֶמ ןעֶטּונ ַא ףיֹוא : ןעֶמעֶּב ׁשְנעֶמ רעֶד לאָו ןעֶכאַז רֶעיִפ ףיוא

 .םֹולָח ןעֶטּונ ַא ףיֹוא ןּוא .רֶהאָי טּוג ַא ףיֹוא ,ּבייַו

 .הָּפְרְמ ףיֹוא טעֶּב רעֶרעֶּב רעֶד .רֶׁשָּכ ףיֹוא טעֶּב בֶּצִק רעֶד
 רעֶּייַהיִד .ףִז טְשְניוג רעֶרעֶּב רעֶר ,ןעֶרעוֶו יִׁשָכ ןעֶלאָז ןעֶסְקָא יד .ּךיִ טְׁשְניִו םָצֵק רעֶד

 .ןעֶרעוֶו ןעֶגאָרְט שיִנ נ ןעֶלאַז

 קנוחְמ ַא - יׁשְֹלְל דֶנֶּו לֹומֲאְל חל ראָנ ְךיִד טעֶּב ךיִא !םִלוע לֶש ֹונּבַר 4 !/
 עק ןיילא ןייש ריִמ ךיא לע ןעֶפְנאָרְ

 ,רעֶכעֶּב
 ? ןעֶרעֶדְט טיִמ לוֿפ זיִא רֶע זַא ,רעֶכעֶּב םעֶנְרעֶּבְליִז םעֶד ןוֿפ םיֹורַא טְמּוק סאו

 ,הָוַאג-לעּב
 ,הָוַאַּת-לַעַּב ַא ןוֿפ רעֶגְרֶע זיִא הִוַאַנ-לעּכ א

 טיש שי ריש

 יח אט
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 2 רֶבָדילֲעַּב

 ,הימ יִד הָמְרעוֶו םיִנ זיִא רֶבָּד-לַעַּב רעֶי
 לאָמ םעֶבְנאַמ טְרעֶר עֶרהירְצִי רעֶד זַא .,ןעֶקירְדּוצְסיֹוא טְנייֵׁש טְראָוְכירּפְׁש .סאָד
= 

 ָמ סאוָו ,היָמ יִד םיִנ ְךיִז טְניֹול סֶע זַא ,ןיילק יֹוזַא זיִא יִז סאוָו ,הֵרָבֲע , ןאדָנּוצ

 יייַּבְרעֶד טאָה

 | ,ןיִד-לַעַּב
 .טְכעֶלְׁש ויִא -- .טְכעֶרעֶג ןעֶנעֶו םיִניֵד-ילעּב עֶרייֵּב זַא

 ןֶׁשְרַּד-לַעַּב
 .(ןעֶנעֶוְטעֶנייַ וֿפ :רעֶרָאג .ְּךיִז ראֿפ טעוֶׁשְרַּד ןֶשֶרַּד-לַעַּב רעֶכיִלְטיִא

 ,תייַּבַה-לַעּב
 ,טיֹורְק לעֶטְּפייֵה ַא רעֶּביִא תִיָּבַה-לַעַּב ַא ן

 ןעָפאַׁש ּוצ ניִנעוֶו טאָה סאוָו ,תִיָּבַה-לַעַּב רעֶמעֶרַא ןא .ה .ד

 ,םאוָו ןיֹוׁש זיִא תִיַּבַה-לַעַּבַא 9

 .הָעַּד לעֶקִיִטְׁש א לֶהק ייַּב ןיֹוׁש טאָה רֶע

 ,זאָנ יִד ןייַרַא םּוטעֶמּוא טְקעֶטְׁש תִיַּבַה-לַעַּב רעֶטּוג ַא 4

 ּוקיֵרּוקּוק יִנ יעָמ יִנ שעָּב יי !ףְראָד ןיִא תִיָּבַה-לַעַּב ַא ריִמ ְךיֹוא 4
 לָקַא - ץ. םנ 26, תו זמס) תנ אטאטצעאט ! = יוקיריקיק יִנ ,עֶמ יִנ ,עָּב יִנֹ

 תֹוֹוע ןייק טינ .ףיָש ןייק טיִנ ,העֶדְניר ןייק,טיִנ טאָה סאו ,הָיָבַה-לַעַּב רעֶג
 ג רעֶד ויִא .קיִנלְּזִמ-םיִלְׁש ַא .זיִא .(הָלְנֲע-לַעַּב :רעֶדָא) תִיָּבַה-לַעַּב רעֶד זַא ק

 : ,הָיְרַּב ַא

 ,זאָנ 4 ןיִא (ןעֶנילפ רעֶרָא) ייֵלַפ טאָה תִיַּבַה-לַעַּב רעֶביִלְטיִא 6

 .9 יֹולפ .לְגְרעֶפ -- .ץֶלאַמְׁש ְךיִזייַּב זיִא רֶע

 ,תִיָּבַה-לַעַּב ַא טְּבייַלְּב ִיָּבַה-לַעַּב ַא ,םאוָו רעֶדייֵא ,יוִװ רעֶדייֵא ל
 ,רֹובָּכ ןייַז תִָּבַה-לַעַּב א טְריִלרעפ ְךיִג יֹוזַא טיִנ

 ,סאוָו טיִמ אָד זיִא םֶע זַא ,תִיָּבַה-לעַּב ַא ןייַז ּוצ טּונ זיִא םִע 8

 | ,עֶטיתִיָּבַר-לַעַּב
 ןעוֶו .ׁשְטְשְראָּב טְלעֶטְׁש ןּוא .טיורְק ןייֵא טְנעֶל עֶטיתִיּבַה-לעַּב עֶזיִּב ַא זַא 1

 ,.רָעיֹוז עֶדייֵּב
 : 1. 60ץוזזע: סקס 2 == ׁשְטְשְראַ

 ורְּב (ניִּכעֶלייֵק : רעֶרפ טייִרְּב יִז טְקאַּב שעֶטייֵרְּב ַא זיִא עֶטיתִיְּבַה-לַעַּב יִד זַא
 ,עֶטִיַּבַה-לַעַּב ַא ץאק יִד ויִא .ץאק ַא ויִא עֶטיתִיְבַה-לַעַּב יִד זַא

 ןירעֶׁשאַנ ַא ץאק יד זיִא .ןירעקניטְׁש ַא זיִא עֶטִיּבַה-לַעַּביִד זַא
 ,הָיְרִּב ַא ץאק יִד זיִא ,עֶציִנלְּנַמ'םיִלְׁש ַא ויִא עֶטֹתִיַּבַה-לעַּב יִד זַא
 ,רעֶדעֶר ןֶהָא ןעֶנאו ַא יו זיִא .עֶטיִייְּבַה-לַעַּב ַא ןֶהֶא ּבּוטְׁש ַא
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 הָעיקּתילַעַּב | 33 בוח-לַעַּב

 .סאֿפ סאָד לוֿפ ויִא עֶשתִיָּבַד-לַעַּב רעֶטּונ ַא ייַּב

 ּוֿפ ןעֶרעֶר ןעֶטְסְניִד יִד ,ּבּוטְׁש ןיִא ןעֶטְסְניִד יִד ןוֿפ ןעֶדעֶר םעֶשתִיִּבַה-לעּב יד 8
 .ּךעֶק ןיִא םעֶט'תִיָּבַה-לַעַּב יד

 ,בֹוהילַעַּב
 ,םיִרּוּטי-לַעַּב ַא זיִא בֹו-לעַּב ַא 1 ,

 ,רעֶניִדְניִז ַא זיִא רעֶניִדְלּוׁש ַא ןּוא -- ,רעֶנידְלּוש ַא זיִא בֹוח-לֲעַּבַא 9
 .רעֶניִרְלּוׁש .לֵנְרעֶפ

 ,הָבאָלְמ-לַעַּב
 ,טייַּבְרַא רעֶד ראֿפ טֶסֶע ןוא .ןעֶסֶע םעֶד ראֿֿפ טייֵּבְרַא הָכאָלְמ-לֲעַּבַא 1

 5 ןָּנַח .לנרעֶפ
 ,רעֶגְנּוה ראֿפ טיִנ טְּבְראַטְׁש הָכאָלְמ-לַעַּב ַא ?

 ('א ט'כ ןיררהנס) *.ףילח אל אנמואד אכבאו ,אנפכ יוה ינְש בש* :דּומְלַּת רעֶד טְגאָזְךילָנְהֶע

 ,הָלְנעלַעַּב == =
 .לעָשיִד ןְמיִמ רע,טָהעֶרה יֹזַא .ליוִו הָלְנ-לעּב רעֶד יוִו

0 

 עי עי א נא יט עי = יאר יי,

 יא

 ,(רעּפְלעֶהעֶּמו רעֶּפְלעֶּב ===
 ,עקשיק עוֶואַדאַּפ ַא טאָה רעּפְלעֶּג ַא 1 1
 ,רעֶדיַה ליפ יא םֶסָע רֶע לייוַו -- ם. ותפממ8 - עֶקׁשיק :ַק- קאסט - עֶלאָראַפ 4 יב

 ניִכליִמ ןוא םֶנִׁשיַלְפ ןעֶשיוְצ הָעָׁש םֶקעז יד ןעֶטיִרְבא גנערְטׁש יֹוזא טיִנ רע ןעק
 ,םיורַא לעֶקעֶּפ ןייַז ןעֶמ טָפְראַַו ,רעָפְלעֶּב םעֶד טיִנ ליוִו ןעֶמ זַא 9

 | . .םֵׁשלַעַּב
 ,םלֹוּנ ַא ןְהוז רעֶד זיִא ,םֵׁש-לַעַּב ַא זיִא עֶמאַט רעֶד זַא

 .םֶלֹּנ ַא ןעֶכאַמ ןעק םֵׁש-לעַּב ַא ראַנ

 ,הָחְמִׂש-לַעַּב
 .ןָא טיִנ ראָג טְסעֶג יד ןָא טְמּוק .רעֶסעֶרְּפ ַא זיִא הָחְמִׂש-לַעַּב רעֶד זַא

 0 ,הָּלַפְּת-לַעַּב
 ,ןײרַא הָוְִמ ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג זיִא הֶּלפְּת-לַעַּב רעֶד

 יֵו יוזא ,טְֿפאַׁשְלעֶזעֶג רעכיליײרֿפ א ןיִא ליִטָׁש לאָמְנייַא ףיֹוא טְרעוֶו סֶע ןעוֶו ,ןעֶמ טְגאָז

 } יא הָקִמ ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג יִא ןנַח רעֶר לייַו הְִָּּת רעֶד ןיִא קיִסּפַמ זיִא ןעֶמ
 ,הָעיִקְּתילַעַּב

 .ןײרַא רֶפֹוׁש םעֶד ןיִא ןְמֶש רעֶד ְךיִז טְגעֶל .ןעֶזאָלְּב טיִנ ןעק הָעיקְּת-לַעַּב רעֶד זַא
 מפראוַו ןּוא . ,טיִנ םֶהיֵא טְגְניִלעֶג סֶע סאוָו ,םעֶד ףיֹוא ץֹױיּת ַא .דיִמָּת טְכּז ׁשְנעֶמ רעֶד -

 .ףיֹורַא עֶרעֶדְנַא ףיֹוא סֶע
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 26 2 וש שֶּתיִלַעַּב

 ,הֵבּוׁשְּת-לעַּב

 ,רעֶסעֶּב
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 ירא א טא ר א שליט א

 -עֶטְּסעֶרְנ רעֶד טיִנ טְהעֶטְׁש .הָבּוׁשְּת-לַעַּב ַא טְהעֶטְׁש םִע ּואו ,טְראָד
 | 3 דיל תכרב) דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיא םידמוע הבושת ילענש םוקמב

 2 ,ץא טיצ ןירדהנפ

 רעֶנְרֶע אָליִּמִמ טְרעוֶו ,רעֶסעֶּב טיִנ טְרעוֶו םִע זַא
 שא .טייֵהְקְנאַרְק ַא ייַּב סְרעֶדְנאַזעֶּב

 וי ,םיִנָּפ-תּוזַע ןַא רעֶדְייִא .םיִנָּפ-תֶׁשֹוּב ַא רעֶמעֶּב
 2 רעב א ןָהָא ץְנאַוְׁש ַא רעֶדייֵא .ץְנַׁש ַא ןֶחֶא רעֶּב ַא רעֶסעֶּב
 6 ,דָנייַרְּפ רעֶטְכעֶלְׁש ַא רעֶדייֵא ,אֵנֹוׁש רעֶטּוג ַא רעֶסעֶּב

 .בֹורָק רעֶטְכעֶלְׁש ַא רעֶדיא .ןֵּכֶׁש רעֶמּנ ַא רעֶסעֶּב
 6 .'י זיכ ילשמ) קֹוחַר חָאֵמ בֹורק ןֵנִׁש ּבֹוט

 2 ,םיִנָּפ ןיִא הָּפְרָח ַא רעֶדייֵא ,ץְראַה ןיִא ואָטְהעוֶו ַא רעֶסעֶּב
 ,(א .ה"מ  ןיררהנס ;יב ,ח הטוס) .ייאפוגד ארעצמ יפט ףידע אנויזב. : רּומָלַּת רעֶד טנאז ךיִלְנְרֶע

 8 : ,דּוי ַא ןֶהֶא דְראָּב ַא רעֶדייֵא ,דְראָּב ַא ןֶהָא דּוי ַא רעֶסעֶּב
 ו טיִמ ץראה שיִיױנ ַא רעֶדִייִא .ּפאק ןעֶׁש'יֹונ ַא טיִמ ץְראַה ׁשיִדּוי ַא רעֶסעֶּב

 1ש ,פאָק ןעֶׁשיִדּ
 / ,ריומ עַטְלַא ןַא רעֶדייֵא .הָנְמְלַא עֶגְנּוי ַא רעֶסעֶּב
 א + ,דָניֿפ ןֶהעצ רעֶדייֵא ,דְנייַרְֿפ רעֶטּנ ןייַא רעֶמעֶּב
 טא ,ןעֶוְְנאָלְּב לאָמ ןייַא רעֶדייֵא .ןענעֶרְפ לאָמ ןֶה עצ רעֶסעֶּב

 | 7 ֶו ץק. טגָאסשו6 -- ןעֶזְדְנאָלַּ

 48 .דָלעַפ ןיִא ןֶה עֶצ רעֶדייֵא ,לאַטְׁש ןיִא חוק ןייֵא רעֶמעֶּב
 ,דְנאַז ןעֶּפיִט םעֶד ןיִא רעֶדייֵא ,דְנאַל ןעֶטייוַו םעֶד ןיִא רעֶסעֶּב וי

 ןעּבארְנֶּבןייַז וצ ןעֶמ טְנימ יִרנאַ ןעֶפיִמ םעֶד ןיִאי
 .לעֶּבְרעֶק הָּפִרְמ ַא רעֶדייֵא .ןעֶשארְג רעורָׁשְּבַא רעֶסעֶּב

 ,ןּהָט טְכעֶרְמּוא ןַא רעֶדייֵא .ןעֶדייֵל טְכעֶרְמּוא ןַא רעֶס
 ,ןעֶּבְראַׁש רֶעייֵנ ַא רעֶדייֵא ,ּפאָט רעֶטְלַא ןַא רעֶסעֶּב
 ,שּוק רע ׁשְלאֿפ ַא רעֶדייֵא יׁשְטאַּפ רעֶכיִלְרִהֶע ןַא רעֶסעֶּב

 ,טְרעֶרְנַא ראַפ ּבייַו ןייֵש ַא רעֶדייֵא ,ְךיִז ראַפ ּבייוַו םּואְמ ַא רעֶקעֶּב

 .לעֶּבְרעֶק טייוַו א רעֶדייִא .ןעֶׁשאֶרְג רעֶטְנעֶהאָנ ַא רעֶסעֶּב
 ,(יב ג"פ תובותכ ; 'ב ו"נ הכוס) ."ארקמ בט אניצוב* ; דּומְלַּת רעֶד טְגאָז ְךיִלָנְהִע

 .רׁשֹוע רעֶנעֶמּוקעֶגְּבָא ןַא רעֶדייֵא .ריִבָּנ רעֶנעֶמיוקעֶגְפיֹוא ןַא רעֶסעֶּב
 ,ןעֶשְנעֶמ ןעֶטְסעֶּב םּוצ רעֶדייֵא !'ּוניֵלֲע וצ ןעֶמוקוצְנָא רעֶקעֶּב
 .הָנּותֲה ַא רעֶדייֵא ,הָדּועְס ַא רעֶסעֶּב

 ַא יו ליַפ זַא טיִנ טְסאק יִז סאוָו ,הָליִמ-תירְּב ַא -- אָד ןעמ טְנייֵמ הָרּועְס ַא

 טי =

 יא = ר הק : עי



 רעֶסעֶּג 01

 ,ראַנ ַא ןוֿפ שּוק ַא רעֶדייֵא .םֶכָח ַא ןוֿפ ׁשְטאַּפ ַא רעֶסעֶּב 2

 ןאג. 44 .לגרעפ

 ,תִיַּבַה-לַעַּב רעֶמעֶרָא ןַא רעֶדייֵא .ןֵכֵׁש רעֶכייֵר ַא רעֶסעֶב 4

 ,ןעֶדאָׁש ַא רעֶדייֵא ,לעֶדעֶׁש ַא רעֶסעֶּב לּפ

 יּךיוּב ןיִא קְנעֶרְק ַא רעֶדייֵא .םיִנָּפ ןיִא דְנאַש ַא רעֶסעֶּב 6
 ,םיונ ןעֶדייֵל ּוצ רעֶדייֵא ,שיֹורְּב ןעקּורְמ קיִטְׁש ַא רעֶסעֶּב 9

 ,םִנעֶטאַרְּבעֶג םעֶנעֶי ייַּב רעֶדייֵא ;(שיִלּוק :רעֶדאנ קינְּפּורק ְךיִז ייַּב רעֶפעֶּב 8
 ןז. אקנצענעניפ == ׁשיִלּוק ; ןק. אעטקמנ -- קיִנָפּויְק

 ,שְטעֶליוק ְךִז ייַּב רעֶדייֵא ,טיֹורְּב ןעֶטאַט םייַּב רעֶסעֶּב 9
 ןק. 1:01802 = ׁשְטע ;ליֹוק

 ,ןייַז ּוצ גיִדְלּוׁש ןעֶטְסעֶּב םעֶד רעֶדייֵא .ןעֶּבאָה ּוצ ןעֶמְסְנִרֶע םייַּב רעֶסעֶּב 0
 .לעֶסיִׁש עֶלֿפ ַא ןוא .טְכעֶלְׁש רעֶדייִא .לעֶסיִּב ַא ןּוא ,טונ רעֶסעֶּב 1

 ,טרעֶהעֶג טְכעֶלְׁש רעֶדייֵא .ןעֶהעֶזעֶג טּונ רעֶסעֶּב-
 : ,(ןרתי 'פ אתלכמנ ,היארל העימש המוד וניא

 ,ןעֶשְנעֶמ ןוֿפ עֶסיִז םאָד רעֶדייֵא ,טאָנ ןּוֿפ טאַלְּב עֶרעֶטיִּב סאָד רעֶסעֶּב- 8

 ,('ב ה"י ןיבוריע) 'וכו ךידיב ןירופמו תיזכ ןירורמ יתונוזמ ויהי ; ה'בקה ינפל הנוי הרמא

 .ראָטְקאָד םעֶד יוִו ,רעקעּב םעֶד רעֶסעֶּב 4

 .ןעֶּכעֶנּוצְגעוֶוַא .דָלעֶג סאָד .ה .ד ; 

 ,טיִנ רּועיִׁש ןייק ראָנ טאָה רעֶסעֶּב 9
 ,םיֿפ יד ּוצ רעֶדייֵא ,ּפאק םוצ ןעקוּב ּוצ ךיִז רעֶסעֶּב 6

 .ּךיִמ ןעקּוּב .לנְרעָפ

 .ןעֶמְלעֶׁש ּוצ םעֶנעֶי רעֶדייֵא .ןעשְניוו צ ְךיו רעֶסעֶּב
 : "אלי רעֶדייֵא "וי רעֶסעֶּב 8

 ,או = יי

 ,ןְדעדןג ןיִא ראַנ ַא טימ רעֶדייֵא ,םֹנְהיִג ןיִא ןענולק ַא טיִמ רעֶסעֶב 9
 ,ןעניפעֶג ּוצ ְראַנ ַא טימ רעֶדייֵא .ןעֶרילרעֶפ ּוצ ןעֶנּולְק ַא טיִמ רעֶסעֶּב 44)
 ,ןעֶּבאָרְנעֶּב ּוצ רעֶדייֵא .ןעֶּבאָה ּוצ טיִנ רעֶסעֶּב 1

 עד טיי עי
 .(ןעֶדייֵנְׁש טעֶמראַפ רעֶדייֵא.. ראש טעֶמְדאַּפ רעֶדייֵא ,ןעֶמייֵרעֶצ ריִּפאַּפ רעֶסעֶּב 2

 רעָּביִל ןּוא ָךּוּדיִׁש ןעֶטְכעֶלָׁש א ןעֶזאָלּוצְּבָא רעֶפעֶּב זיִא סע ,טְנייֵמ טְראוָוְכיִר ּפְׁש סאָר

 רעֶטעַפְׁש ןעֶוומ ּוצ רעֶרייֵא ,ריִּפאַּפ ףיֹוא ןעֶּנירֶׁשעֶג ןעֶנעֶז סאוָו ,םיִאָנְּת יִד ןעֶסייֵרעֶצ

 .םיִאָנְּת .לְנְרעֶפ -- .טעֶמְראַפ א טֶּנ ַא אי

 - שיקא ַא ראַנ א פ יי קא א ׁשְטאַרְג א ַא 6 עֶסעֶּב 44

 נאז. 9 .לָנְרעֶפ -- ע. םעססע2 8146: - -- ׁשְטאַרְג א



 יח ןֶהָא ןיא א יי

 8 ןעֶלְהאָצעֶּב

 2 .ןעֶדייֵל ןיא ייוְצ רעֶדִייִא .ןעֶדייֵרְֿפ ןיִא רעֶיֿפ רעֶסעֶּב 8 עי

 לאָז רֶע ןוא ןעוְג ךיז ןעֶלאז יי רעֶסעֶּב זיִא .םֹלְָּב שינ בעל קְלאָפ-ראאָפ א ןעֶו
 }ןענעק ְךאָנ ןעֶלאָז עֶרייֵּב ןוא .,ןאַמ ןְרעֶדְנַא ןַא -- יִז ןּוא ּבייַו רעֶדְנַא ןַא ןעֶמעֶג

 | .ןעֶרייֵרָפ ןיִא ןעֶּבעֶל

 ,טְנייוַועֶּב רעֶּטעֶפְׁש רעֶדייֵא ,טְנעֶרְהאוָועֶּב רעֶהיִרְּפ רעֶסעֶּב 46
 .ןּוהְט ָךּדיִׁש א  ייב דְניִק ַא טְנייֵמ ןעֶמ

 רעטלאק רעֶד טיִמ רעֶדייֵא .דְנאַה רעֶמעֶראוַו רעֶד טיִמ דניק םעֶד ןעֶּבעֶג ּוצ רעֶסעֶּב 7

 -- .טט ץְאָג טְׁשְרֶע ןעֶזאָלּוצְרעֶּגיִא רעֶדייֵא .ןעֶּבעֶל םעֶד ראַפ ןעֶּבעֶג ּוצ רעֶמעֶּב

 א 1 ןְרעֶטְל עי .לגיעֶפ

 -ְמעֶרְפ ַא טיִמ רעֶדייֵא ,(רעֶדעֶּב : רעֶרָאנ םָּנַג ןעֶׁשיִמייֵה ַא טיִמ ןּוהְט ּוצ רעֶסעֶּב 18

 יבָר ןעֶד
 ּךּוּדיִׁש ַא ןעֶמ טְנייֵמ יןּוהְטי

 עֶסיֹחְנ ַא רעֶדייֵא .דְלעֶג ןעֶגייֵא טיִמ לעֶמעֶרְק ןיילְק ַא ןעֶדָהיִפ ּוצ רעֶסעֶּב 9

 : ,דְלעֶג דְמעֶרְפ טיִמ םאֶרְק
 שה ןעֶפ רעֶדייֵא .ןעֶרייֵנְְּבֶא לאָמ ןייַא ןּוא ןעֶטְסעֶמ לאָמ ןְהעֶצ רעֶסעֶּב 0
 .ןעֶבְראָטְׁעֶג לאָמ ןייַא רעֶדייֵא .ןעֶּבְראָדרעֶפ לאָמ ןְהעֶצ רעֶסעֶּב 1

 ,ּבייַו טְכעֶלְׁש ןייַא רעֶדייֵא .םידָּמּוׁשְמ ןֶהעצ רעֶסעֶּב םֵכ
 ,תֹּלַּד ןייַא רעֶדייֵא ,רעֶסעֶלְׁש ןֶהעָצ רעֶסעֶּב

 ,עַהָפעֶיְל ןּוא םייַװ רעֶדייֵא יעקְכעֶּפ ןוא ץְראיְַׁש רעֶסעֶּב 4
 .הָלַּכ א ייַּב -- ןּוא טְטְקעֶּבעֶג ייַּב - ק. 1501 == עֶקְּפעֶיְל ; קסו == עֶקְכעֶּפ

 ,רעֶמאָּפ רעֶדייֵא ,(רעֶמאָטנ 'רֵמאֹּתי רעֶסעֶּב 5מ

 ץ. עסאסקצ -- רעֶמאַפ

 | ןעֶלְהאָצעֶּב
 | לאָמ ייוצ ןעֶמ טְרעֶו .ןעֿפְנָרְּב ן'ראַפ רעֶקְנעֶׁש םעֶר טיִנ טְלְהאָצעֶּב ןעֶמ זַא 1

 2 | ,רֹוּכִׁש
 .טְראָוְכיִר ּפְׁש סעֶטְפאַהְצְרעֶׁש

 ,גיִדְלּוׁש ויִא סאוָו ,רעֶד ראָנ ,רעֶכייֵר רעֶד טיִנ טְלְהאָצעֶּב סַע
 ,תֶשֹוּב ןּוא תֶבֶׁש .יּוּפ ,רעֶצ : טְלְהאָצעֶּב טאָה רֶע 8

 ,ןעֶמּוקעֶּב
 ְךיִנ ןעֶמ טְריִלְרעֶפ .ּךיִנ טְמּוקעֶּב ןעֶמ סאוָו 1
 ,ׁשֵדֹוח ַא ראַפ ןעֶכאוָו רעֶיֿפ ןעֶמּוקעֶּב טעֶו רֶע 9

 יה ןֶקֶא סיֹא ייבְרעֶר טְמּיק ןעֶמ סאָו .טְפעֶשעֶג א ןוֿפ .טְראוְיִפְׁש סעֶטפאַהְצְעֶׁש



 ראָרְּב 39 / רעּב

 רעֶּפכ =
 .רעֶּב רעֶנְרעֶועֶלְנַא 1 :

 טְֵאְסְעֶרעֶר יִד -- .רעּב א ןיֿפ םֶראָפ רעֶד ןיִא ְןייַו םוצ םיִלַּכ עְֶרֶנעֶלְג אָד ןעֶנעֶז סֶע

 םתיִא ןעֶק אַז עֶטְפעֶרְניִמ יִר םאָו .ּןעֶשְנעֶמ ןעֶטְׁשעֶגְמּא ןא ןוֿפ  ןעֶמ טְכיֹוְבעֶג
 .ןעֶדאַׁש

 ,ןעֶצְנאַט ּוצ ןעֶרעֶהְּפיֹוא ְּךיֹוא רֶע טעו .ּבייַו ַא רעֶּב םעֶד ּביִנ 9

 4 ןעֶצְנאַט .לֶנעֿפ
 ןעֶפיֹוקְרעֶּפ טיִנ לעּֿפ סאד ןעֶמ לאָז דְלאַו ןיִא רעֶּב םעֶד ןּוֿפ 8
 ,ןײרַא דְלאַו ןיִא טיִנ ְךיִמ גאי ראָנ ,רעֶּב ְּךיִמ ףור 4

 ,וועָׁשְטיִדְרעֶּב

 .(ףעֶועֶועֶגנ ןעוֶועֶג ןייֵמ ראָנ םע.טְלאָו - ןייֵׁש זיִא וועָׁשְטיִדְרעֶּב 1

 זיא וועְציטיִרְרעֶּב סאָו ,ןעֶּבאָה טְגאָזעֶג יֹורְפ ַא לאָז יֹוזַא--םסע0ץסע6וא = ועֶשיִטיִדְרעֶּב

 .ןעֶלעֶפעֶג רֶהעֶז רֶהיֵא 1

 !ועָׁשְטיִדְרעֶּב אֵנ ׁשיִּפ 9

 ,בֹוח ַא ןוֿפ סְרעֶדְנאַזעֶּב ;ְךאַז ַא ןּוֿפ ןעֶמ טְנאָו - ץ. תה - ַאנ ;ק .קנפ = ׁשיֵּפ

 שֵאיְמ םֶהיֵא זיִא ןעֶמ סאוָו

 ,רעֶמְהיִרעֶּב
 ,ןעֶנאָלְׁש וצ טונ זיִא רעֶמְהיִרעֶּב ַא

 .ןעֶהעֶטְׁשעֶּב
 ןײלַא לששְדעֶטְׁש ןייֵמ ריִמ ןעק ךיִא -- יםֶרְבַא תֶא ִּתְרַׁשְעַה יִנֲא רַמאח אלי

 ןעֶהעֶטְׁשעֶּב
 .טיכ .יי תישארב) םֹודְס ןוֿפ ְךֶלֶמ םעֶד ּוצ םֶהָרְַא טְגאָזעֶג טאָה יֹוזַא

 ,רעֶטְרעֶׁשעֶּב
 ,רעֶטְרעֶו ייוְצ ןיִא סע טְרעוֶו .רעֶטְרעֶׁשעֶּב רעֶד טמּוק סֶע זַא

 ּךידיִׁש ַא ייַּב

 ,ןעֶרעֶׁשעֶּב
 ,טְרְהעוֶועֶּב זיִא סאָד ,טְרעֶׁשעֶּב סאוָו } :

 .טְלאָנעֶּב ויִא .טְרעֶׁשעֶּב זיִא סע סאוָו 1

 .טְראוְבירְּׁש ןעֶרעֶהיִרְפ םּוצ עיִדאָראַּפ

 - ,ראָרְּב
 .ןְלְדַּתְׁש רעֶדאָרְּב םעֶד טיִמ ןעֶקִיַשְּבָא ריִד סע לעֶ ְךיִא 1 :

 טְביֹוּבֶג ןעֶוְציִלאַג ןיִא טְרעוֶ



 ברא יי יא עשיש יא
 יא טא רעשט א /) יי קי

 א ֹי : 2 א
 א

 0 אר
 0 .טְראְַּׁשרעֿפ טינ יִא דאָרְּב 206

 || טְראְד טאָה רעֶכיִלְטיִא ןּוא ,טראָטְׁשיַרְּפ א טייַצ עֶגְנאַל ַא ןעֶועיֶועֶג זיִא (ןבנססצ) דאָרְּב
 יי

 וע 4 3 ןעֶלאֿפְרעֿפ .לְְרעֶפ -- .ןעֶלְרְנאַה טְנעֶמעֶנ

 א .ְךאָרְּב
 יה 0 8 ערב עֶלַא ראפ ןייַז לאז ְךאָרְּב רעֶד

 = : | .ןעֶפְנאַרְּב
 א

 ,רעמּז םיִא טְלָהיִק ןוא רעֶטְניוִו םיא טְמעֶראוַו ןעֿפְנאַרְּב קְנּורְט ַא {
 .לעֶנעֶר עֶׁשיהְלְנַע-לעַּב א

 1 רָע טְכיִרְק .ןעֶטְנּוא ּבאָרַא םֶהיֵא טְקיִׁש ןעֶמ :ַחיִלָׁש רעֶטְכעֶלְׁש א זיִא ןעֶפְנאָרְּב
 אי רע טְכיִרְק .ןירַא ְּךיֹוּב ןיִא םֶהיֵא טְקיִׁש ןעֶמ... יראו .ןעֶּביֹוא ףיֹורַא ראָג
 ,(ןייַרַא פאק

 ,ּבארַא ראָג םֶהיֵא ןעמעֶנ תֹורָצ -- ,ּפאק םעֶד טְהעֶרדְרעפ ןעפְנאָרְּב 9
 .העֶקעֶל לעֶיִטׁש ַא -- תיִרְּב ַא ףיֹוא .ןעֿפְנאַרְּב לעֶסיִּב ַא טּונ זיִא תַמ ַא ןעֶּבעֶג 4

 } ,(עֶדייֵּב - הָנּותֲח ַא ףיֹוא ןּואנ
 / מס עֶטְכעֶלְׁש ןייק .רֹוּכִׁש ַא ראפ ןעֿפְנאָרְּב רעֶטְכעֶלְׁש ןייק אָד טיִנ זיִא םִע 5

 // ,ףַאֹונ ַא ראֿפ הָבְקָנ עֶסּואיִמ ןייק ןּוא רֵחֹוס ַא רַאֿפ
 2 | ,15 ר ֹוּכְש .לְנְרעֶפ

 ן | דנֹורְּב
  טְנניִרְּבֶׁש :רעֶדָאנ טיִנ יִזֵמָאי ןייק ןעֶמ טרעֶפְטְנֶע .ןזח ןְּפיֹוא וְנֹורְּב זיִא ןעֶמ זַא 1

 וי : ,(טיִנ "שוק; ןייק ןעֶמ
 ,טייַז ַא ףיֹוא ןעֶהעֶג 0 עוְנֹורְּב
 ,טונ טְסיזמּוא רעֶדיוִו טְרעוֶו ונֹורְּב טְסיִוְמּוא טְרעוֶו םִע רעוֶו

 : .יילַא טְפאָלָׁש רעֶינורְּב ַא 4
 : ,ּבייַו ץִמיִמ זֶגֹורְּב זיִא ןעֶמ זַא .ה .ד

 2 ,רעֶדּורְּב
 02 ,ןעֶּבעֶל ןֿפױוא אֵנֹוׂש ַא זיִא .אֵנֹוׁש ַא רעֶדּורְּב ַא 1

 / ,ּבייו דֶנּועְג ַא ביִל טאָה ןאַמ ַא - רעֶטְסעוְׁש עֶבייר ַא ּביִל טאָה רעֶדִירְּב ַא

 שי בָנִ םעֶד ןעֶמ טְגנעֶה -- רעֶדּורְּב ןייֵמ טעג
 ' .רעדְורְּב ןייק ,ראֿפ טיִנ םֶהיֵא טְגעֶקְרעֶד ןעֶמ .ה .ד

 : : ,טיֹּב
 .ןיִא .(םיִנָּפ םעֶד ףיֹוא : רעֶדַא) ּבאָרַא רעֶמּוּפ רעֶד טיִמ טְלאֿפ טיֹורְּב א וַא ן

 | ,גיִרעֶגנּוה זיִא הֵּלַּכ יִד זַא .ןְמיִס ַא

+ 

 .ְרוָכִרְפׁש םעְֶפאַהְְעֶש 01



 עֶנּורְּב א

 .טאַז ּבּוטְש עֶצְנאַנ יִד זיִא ,(ןעוֶויֹוא ןיִא) טיֹורְּב טְקאַּב ןעֶמ זַא 9 --
 ,םיֹוט רעֶד טְמּוק ,טיֹורְּב םאָד ןיֹוׁש טְמּוקעֶּב ןעֶמ וא 8 0

 ,ןעַבּז טיִנ (ךעקעֶל :רעֶרָא לעֶמעֶז ןייק ןעֶמ לאָז ,טיֹורְּב טאָה ןעֶמ זַא

 ,ןעֶפְנאַרְּב קְנּורְמ ַא ראָנ טְנייֵמ ןּוא ,םיֹורְּב לעקִיִטְׁש ַא ףיֹוא טעֶּב רעֶכיִלְטיִא ;-.:ס0צ= א טגעעעא4

4 

 ,טיֹוט רעֶד יוִו רעֶנְרֶע זיִא ,טיֹורְּב ןייֵק טיִנ טאָה ןעֶמ זַא 8

0 

 .יַאְוַא ,טיֹוְּב ןֶהֶא עַלְדיואָּפ -- ןעֶסע ןעֶמ ןעק עֶלְדיִואָּפ ןֶהֶא טיֹורְּ 2
 ןס. ןקסיא1010 == עֶלְדיוואַּפ

 מיִנ אָּׂשַמ ןייק זיִא טְנעוֶורעֶטְנּוא שיֹורְּב 8
 ,םָאָמ* טיִנ טְרעו טיֹודָּב 9
 ,ּבאָרַא רעֶמּוּפ רעֶד טיִמ גיִדְנעֶמְׁש טלאֿפ טיֹורְּב סאָד 0

 .םּורק סעֶלַא םֶהיִא ייַּב טְהעֶג סע; סאוָו ,קיִגילְזִמ-םיִלׁש א ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז

5 

 טא: ייווא לא כלב אה

 : ,גְנאַל חֹורָצ עֶׁשיִרּוי יִד ןעֶנעֶז יֹוזַא ,גיִכעֶלייֵק זיִא טיֹורְּב ןעֶּבייֵל ַא יִװ 1 ,

 ,טיוט םוצ ןעֶמעוֶו ,טיֹורּב ּוצ ןעֶמעוֶו 19 0
 .'ףקָיּת הֶּנְַנּי הָּלִפְּת רעֶד ןיִא יתּומָי ימּו הֶיֲהִי יִמי + ְרעוֶו ןיפיֹוא ְךיִז טְהיִצעֶּב 4

 ,חַרֹוא רעֶטּונ ַא םּוטעֶמּוא ןעֶמ זיא טיֹורְּב ןעֶמְכאַרְּבעֶנְטיִמ טיִמ 4

 ,רעֶנייֵטְׁש ּבָא ןעֶמ טיִנ טיֹורְּב ראַֿפ 4
 .ןעֶשְנעֶמ יִר ןוֿפ טייֵקְראַּבְקְנאַדְנּוא רעֶד ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז

 ,טיִנ ןעֶמ טֿפיֹולְטְנֶע טיֹורְּב ראַֿפ 5
 ,וָלאַה ןיִא טְסייֵר טיֹורְּב דְמעֶרְפ 6

 .רעֶסעֶמ ַא ןיֹוׁש ןעֶמ טְניִפעֶג טיֹורְּב וצ 7

 ,ןייַצ ּבאָה ְךיִא גְנאַל יֹוזַא ,טיֹורְּב ריִמ ּביִנ !םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבַר 8

 ,ֹורְּב
 ,שראק ַא יו ,ןיֹורְּב

 | ,"אָּבַהיִּדּורָּבי

 .ןעֶסֶע םעֶד ּךאָנ 'אְּבַהיִּדּורְּבי 1
 .טייַצ רעֶד ּוצ טיִנ טָמּוק ןּוא ְךיִז טְניִמעֶּפְׁשְרעֶפ רעֶנָייִא זַא :

 !יָדֹופְׁש , ּכָר .אָּבַהיִּדּורָּב '

 טְסייֵה  יִדֹומְׁשי זא ,טְנייֵמעֶג טאָה סאָו ,ראַדְנעֶר א ץְראָה-םע ןא טְגאַזעֶג טאָה יוזא

 אָפ ןעֶמיֹרג א ןעּבענעֶּבָא םֶהיֵא טאָה רע ןוא ,איִבּנַה" היל
 ,'םֶבְתּוׁשְרּבי רעֶד זיִא יֹוזַא .'אָּבַהְְּדּורְּב. רעֶד יו 8

 ,ןעֶנּורְּב

 ,םיֹוא ְךיֹוא ְךיִז טְּפעֶׁש ןעֶנּורְּבַא 1



 יט

 ש ןענערֿפ
 יא יי הזה שיק חיי --ש--ע-- עי יי

 . טְסורְ

 יש ןייק ןעֶמ לאז .ןעקְנּורְטעֶג רעֶסאוַו םֶדיִא ןוֿפ טאָה ןעֶמ םאוָו ;ןענּורְּב ַא ןיִא
 2 ,ןעֿפְראוַו ןייַרַא טיִנ

 םעֶר ּוהְמ םֶטְכעֶלְׁש ןייק טיִנ לאָמ ןייק לאָז ןעֶמ זַא .םיֹוא טקירד טְראוְָכיִרפְׁש סאָד

 | ְפייַה ְךיָנהע -- .ןעֶסאָנעֶג סְמּוג סעֶּפעֶ לאָמַא םֶהיֵא ןּופ טאָה ןעֶמ סאָו ,ןעֶׁשְנעֶמ

 ;(יב ביצ אמק אבב) ."אלק היב ירשה אל ,הינמ תיתשד אריבי :רֹומְלַּת םיִא סֶע

 " .(ב"כ יפ הבר רבדמכ) ."ןבא וב קורזת לא ,ונמִמ תיתשש רוי

 ,טָסּורַּב
 .טְסּולְנ א רעֶכיִלְטיִא טאָה טְסּורְּב ץיִּפְׁש רעֶד ּוצ === |

 | :ףיִרָב
 | תֹורָּכ ףץֹוא ףיְִּב רעֶצְנאַנ רעֶד גיט ,קֶּבירְׁשעֶג םורק זיִא הָָוׁש עֶטְׁשְרע יד זַא 1

 ,ןעֶגְניִז ףיִרְּב ַא ןעק ןעֶמ .ןעֶנעייִל ףיִרְּב ַא ןעק ןעֶמ

 ףיִרְּב םעֶד ןעֶּבעֶג ליוו ןעֶמ ָעטירעֶּב ַא ראֿפ סאוָו ,ןָא ףיֹורעֶר טְמּוק סע

 יו =
 ,הָרָבֹע ןַא ןּוהְמ ּוליִּפֲא ןעֶמ וּומ .הָריִרְּב ןייק טיִנ טאָה ןעֶמ זא }

 ,הָדָנ עֶסיֹורְג ַא זיִא .'הָריִרְּב ןיִא
 !עֶיְּבאָה ּוק וָדעָי -- 'הָריִרְּב .ךיאי 2

 ְךיִז ,ןְרעֶיוּפ עֶׁשיִליֹוּפ יִד ייַּב טְסייֵה ץ. )602 גט א == ץיָּבאַס ּוק זרעֶי

 .געוֶו םעֶד ןעֶטעֶרְטְּבֶא טְסייֵה סאָד ,טייז רעֶקְניִל רעֶד ףיֹוא ןעֶנאוַו ןיִטיִמ
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 5 ,תיִרָּב

 |תיִרָּב רעֶד ְךאוָוְמיִמ זיא -- יֹוזַא ּביֹוא
 "ּוצְנָא רעֶוְׁשי ויִא רֶע סאָו ,ץּוריֵּת ַא טיִמ אָיָׂשק.ַא טְרעֶּפְטְנעֶרעֶּפ ןעֶמ ןעֶו 4

 | .ןייַז םיִּכְסַמ ןעֶמ זּומ ְּךאָד ןּוא ,ןעֶמע

 ,הָכְרִ
 .טיִנ הָבָרְּב ןייק ךיוא לאָמַא יִז זיִא .הָכָרְּב טְסייֵה ּבייוַו סאָד זַא 1

 הָחּפְׁשִמ ןייַז ףיֹוא טרער סאָו הָכָרְּב ןייק זיִא םעֶד ןָא
 ,ןֶבאַמ ּוצ הֶבָרּבַא םֶהיֵא רעֶּביִא ויִא םִע 8

 ּונָיחַהָׁש .לֶגְרעֶפ -- .ןאַמ ןעֶגְנּי םעֶנעֶטאֶרעֶג ,םעֶניֵׁש א ןוֿפ ןעֶמ טְגאָ
 געֶרְּב

 ןעֶרעוֶו ןעֶקְנּורְטרעֶד ךיוא געֶרְּב םייַּב ןעק ןעֶמ
 ןע, 0168 == גערְּב

 ןעֶנעֶרְּב

 ,הָנּכַס ַא ןיִא ךיֹוא ּוד טוִּב ןֵכָׁש םייַּב טְנעֶרְּב םִַע וַא 1
 ,ךיֹוא עֶציִניִמאַּפ ַא טְׁשעֶל .טְנעֶרְּב סע זַא

 טְסְנְרע סאָד זיא הָנּכַסַא ןיִא - {- ןקסנמיעןמ1ס8 == עֶציִניִמאָּפ



 א יש יע עי טא א

 הדיחי תַּב 13 | הָרוׂשָּב

 ,הֵרּוׂשְּב
 .ןייֵּב םעֶד טעֶפ טְכֶאַמ הָרּוׁשְּב עֶטּוגַא 1

 ,(יל ו"ט ילשמנ ."םצִע ןָׁשַרָת הָבֹוט הָעימְׁשִי

 .םְנעֶמייוַו רעד ןוֿפ ןעֶמ טְרעֶה תֹורוׂשְּב עֶטּונ 9

 | ,רשב
 : דו

 ,טְכעֶלְׁש טיִנ ךיֹוא םִע זיִא ןעֶכאָָו רעֶד ןיִא -- .תָּבִׁש .גנֹוע ןַא זיִא םיִנָדְו רָׂשָּב

 ,םרוי שש
 !ְךְליִמ-רעיֹוז ןּוא טּולְּב - םֶדְו-רָׂשַּב ַא טְנאָזעֶג-סְנייֵמְׁש-םּוא

 ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶבייֵלְב ןוא ןעֶבאַוְׁש א ןוֿפ טְפאַהְצְרעֶׁש
 | ,הָדיִחְי תַּב

 ,טְכעֶרוצ לעֶדנַה רֶהיִא ְךיז טְכאַמ הָדיִחְי תַּב עֶכיִלְטיִא }
 * .שייֵׁש ןעֶמ לאָז דיִחָי ןֵּב םעֶד .ןעֶיירְפ ןעֶמ לאָז הֶדיִחְי תַּב יִד

 יב .לְָועֶפ--.ןעֶריימ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ ,סע טעֶטירעֶּב אָד :ןקֶּבאָה אְרֹמ טְסייֵה יןֶיַׁש
 דיי
+ 



 קאידע

= 

 גראב טוי

 ,ןעדייל רעֶגְנּוה זומ .ןעֶּבייֵרְמ הָוֲאַּנ ליוִו סאוָו רעֶד
 טוי: זומער.

 : : / טאָג
 /  .הָנאַו רעֶד ףיֹוא גיִלְפ ןייק טיִנ ְּךיִז טְרָהיִר ןעֶליוִו טְטאָנ ָהָא 1
 טא אז רע םּוראו .ןעֶנעֶרְפ טיִנ אָיִׁשֹק ןייֵק ןעֶמ ראָט טאָנ ףיֹוא ?

 ,ריִמ ּוצ םּוק .ץּוריִּת םעֶד ןעֶסיוִו = |

 | ,רעֶטּופ ןעשְנעֶמ ןעֶּבעֶג טיֹורְּב טיִנ טאָג וַא 8
 = .לעּפעֶׁש ןמיֵמ ןעֶשְנעֶמ ןעֶּבעֶג ,לעֿפעל ץְטיִמ .טיג טאָג זַא' 4
 -  יםעָפְׁש ּוצ טיִנ לאָמ ןייֵק זיִא ,טייֵרֿפְרעֶד טאָנ וַא 8
 ןעֶואָל ְךיֹוא עֶרעֶדְנַא ןעֶמ לאָז ,ןעֶּבעֶנעֶג הָסְנְרַּפ טאָה טאָנ זַא ({

 ָװטְצעֶעֶצ ןעֶמ ןעֶה .ֶליִפְשוצוצ םעֶנייא ןָא טְּביֵה טאָנ זַא ?
 א ַא ןעֶמ אפ יש

8 

 נעטפיטעאבנעישלאא

 .יר 22 יו =

= 

 עב

 קאל רער ט יא יי יפ יא ןיֹוש טְואָל ןעֶמ א יה טאָנ א 8
 | | ּוסאַׁשְט אֵמעִיְנ ןאַּפ .אֵמ יִצְסאֶנ ןאַפ ייִפָס ןאַּפ

 0 5ֿקע קפמ 0801 זמֹה) ןץקאװ תמוסתנה 02ה80

 ָה רוי רעֶד תֹורָצ ליפ יוִו ,סיֹוא טְקיִרְד טְראוָוְכירּפְׁש םאָד

 שי םּוצ ּוצ םֶהיֵא טְואָל

 : עק ןעֶמ שצנאט , א םעֶנייֵ לי טאָנ זא 10
 4 ןאצ- 7  .לְנְרעֿפ

 ׂ םעֶד םֶהיֵא ייַּב רע טְמעֶנ ,ןעֿפאָרְטְׁש םעֶנייֵא ליִו טאָנ זַא 1
 4 םֶהיֵא ייַּב רֶע טְמעֶנ ,ראָנ םוצ םעֶנייֵא ןעֶכאַמ ליוִו טאָנ זַא 2

 ,=ריװ םאד
 עת בכיש .טנרעֿפ

 4  .םעװעַּכ א טקיש .ליװ טאָנ זא 4
 א יא ְךיִא לעָו ,ןעֶרעֶׁשעֶּב רֶלעֶג ןעֶטאַט ןייֵמ טעוֶו טאָנ זַא 4

 א יז טְְנעֶר יזא מקלט איש 0 הי ךטשד



 טאָג 43 טאָנ
 טינט עשב עניין טריי ביל על עיר ערעב בעי עלימינירט עי יש נער עיר בע ר עט יעריגער טיט עלבע בע עבר עט = רייע

 רעֶטְסְנעפ יִד ןעוֶשְנעֶמ יד םֶהיֵא ןעֶטְלאָו ,דְרע רעֶד ףיֹוא ןעֶניֹואו לאָז ׁשאָנ זַא 8
 .ןעֶנאָלְׁשעֶגְסיֹוא

 ,טאַהעֶג םעִינעֶטעֶרְּפ םֶהיֵאנ-ּוצ טְלאָָו רעֶכיְִטיִא
 ןעֶּבעֶג תֹועָמ ּוצְרעֶד רע ומ .עֶּבעֶל טְואָל טאָנ זַא 6

 ביהי ,ייח ביהיד ןאמ. :ׁשיִעָמאַרַא ףיֹוא ְךיֹוא ְךיִלָָהעוֶועֶג ןעֶמ טְגאז טְראוְָכיְִּפְש .סאָד

 +"ינוזמ

 ,ונּוא-נ-ּוצ םאָנ זיִא יֹוזַא ,טאָנ ּוצ ןעֶנעֶז ריִמ יוִו יֹזַא ןל
 !עֶלַא זָנּוא ראַֿפ טאָנ .ְּךיִז ראֿפ רעֶכיִלְטיִא 8

 נאָז יז :טְנייֵמןעֶמ :
 ,םיִאָנֹוש עֶלַא ףיֹוא טאָנ ןייֵא 9 "

 רעֶגְיִצְנייֵא רעד זא ,טֿפאָה רע ןּוא םיִאְנֹוׂש ליפ טאָה סאָו ,ׁשְנעֶמ ַא ְךיִז טְסייֵרְמ יֹוזַא

 .ןעֶּבעֶג הֶצֵע ןַא עֶלַא ייֵז טיִמ ְּךיִז טעוו טאנ

 ְךיַר ןּוא םעֶרָא .ךייֵלְג עַלַא ןעֶנעֶו טאָנ ייַּב 0
 ,רעֶלְקעֶמ ַא ַחּור רעֶד טְקיִׁש .רֵחֹוְס ַא טאָנ טְרֶעֶשעֶּב 1

 ,ןעֶיֹורְמעֶג םעֶלַא םֶהיֵא געֶמ ןעֶמ םאוו ַחּוטַּב ַא זיִא טאנ
 ,רעֶנייֵק טְהעֶז טּוהְמ רֶע סאוָו ,רעֶנייֵא זיִא טאָנ 8

 .םיִׂשַעַמ עֶניַּנ ןעֶהעֶמְׁשְרעֶּפ דיִמָּת טיִנ ןעק ןעֶמ .ה .ד
 ,רעֶכאַמְנעֶצְנּוק רעֶטְלַא ןַא זיִא טאָנ 4
 | ,רעֶביִרְק א ראָנ ,רעֶלְהאָצעֶּב רעֶכיִלְרהֶע ןַא זיִא טאָנ עמ

 ואז 81 .לְגְרעֶפ -- .('א הכלה ,יב קרפ ,תינעת ימלשורי) .הידיד יבנו ,היהור ךיראמ אנמהרד

 ,רעֶמאָלַּב ַא רע טיִנ .הָּכִמ ןייק טיִנ טיִג רֶע זַא ,רעֶטאָפ ַא זיִא טאָנ 26
 .רעֶטאפ-ףיִמָׁש ַא זיִא לזַמ סאָד -- ,רעֶטאָפ ַא זיִא טאָג

 ,תֹונָמְלַא ןוֿפ ןּיַּד ַא ןּוא םיִמֹותִי ןּוֿפ רעֶטאָפ ַא זיִא טאָנ 8
 .(ו ,חיס םילהת) .ּושְרָק ןֹיעְמִּב םיִהֹלֲא תֹונמְלַא ןידו םיִמֹותְי יִבֲא

 ' ,תִיָּבַה-לעַּב רעֶנייֵׁש ַא זיִא טאָנ 9
 !ןעֶבְנאַרְּב זיִא ןעֶפְנאָרְּב ןּוא -- .טאָנ זיִא טאָג .;;()

 אז. םז .לֶגְעֶפ -- .ןָא שיִנ ראָנ ְּךיִז ןעֶרעֶהעֶג אָמָלַעֲה יַּכִמ ןּוא ןעֶכאַז עֶכיְֵעֶג
 ,טְכעֶרעֶג ןעֶנעֶו םיִטָּפְׁשִמ ֶנייַזןוא .טְּכעֶרעֶג זיִא טאָנ 1
 ,ראָטְקאָד רעֶטְסעֶּב רעֶד דיִא טאָנ םק

 ,(ו"כ ,ו"ש תומש) ְךָאָפֹור יה יִנֲא יִּכ

 ,עֶדְנעֶלע יד טיִמ ןּוא עֶמעֶרָא יד טיִמ ויִא טאָנ 8
 ,(יט ,זינ ייעשי) .ַםּור לַמָׁשּו אָּכַּד תֶאְו ןֹוּכְׁשֶא ׁשֹודְקְו םֹורָמ ...אָׂשִנְו םָר רַמָא הכ יִּכ

 .ןרעֶדְנַא םעד טיִנ ןּוא םעֶנייֵא ייַּב טְמעֶנ רֶע ראָנ .ְךייַר טיִנ זיִא ןייַלַא טאָנ 4
 הֶּדמ דֶגנְכ הֶּדִמ ןּוא םִיַפִּכייַלְפִכ טְלְהאֶצעֶּב טאָג 4

 -- .םיִעָר םיִׂשֲעַמ יִד הֶּדִמ רֵנּכ הֶּדִמ ןוא ,םיִבֹומ םיִׂשעֶמ יִר רע טְלְהאָצעֶּב םִיְַפִּיְֵפַּ
 אז. 74 .לְגְרעֶפ --(יא 'צ ןירדהנס) הרמ דננכ הדמ ה"בקה לש ויתֹודמ לכש
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 יא יא אי א = עי

 ,סקאלֿפ ןייַז רעֶניִּפְׁש םעֶד ןּוא ןייַו ןייַז רעֶקְניִרְט םעֶד טְרעֶׁשעֶּב טאָנ
 ,טיִנ םעֶנייֵק טְלייֵהְמרעֶפ אּוה ָךּורָּב טאָנ
 ,רעֶדייֵלְק יִד ְּךאָנ טְלעֶק יִד טיִג טאָנ
 ,םּנחִּב טיִנ טיִנ טאָג

 ,ץאָלְק ןייק רעֶּביִא טיִנ טְהעֶג טאָג
 ננרְפְׁש ןייק טינ טְכאַמ ןוא .נעֶו ןעֶביילְג םיִניִא טְהעֶג טאָנ

 - .טְסְניִררעֶּפ ְּךאָנ ןעֶכיִלְטיִא טְלייֵהְטְרעֶפ ןּוא .תֹורָצ טיִמ רָצֹוא ןַא טאָה טאָנ
 ,לעֶסעֶפְרעֶטוֿפ םנוֿפ ןּוז יִד טְואָלעֶגְפיֹורַא טאָה טאָנ

 טְמאַטְׁש טְראָסְנעֶרעֶר יִד .רעֶמּוז םיִא ץיִה רעֶסיֹוג ַא ייַּב טְפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְנאַז יֹוַא

 ,"הקיתרנמ המח היבקה איצוה :('כ ,ו"פ ,אעיצמ אבכ) מל םעֶד סיֹוא

 ןעֶמעֶנעֶג טאָה טאָג .ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָנ
 .(איכ ,יא בויא) הֹקָל ירו ,ןֵתָנ יד

 . .ןעָֿפול טְואָלעֶג םֶהיֵא טאָה ןּוא .םיֿפ ןּוא דְנעֶה ראַנ םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָנ
 | ,ןעֶריֹולְרעּפ ןעֶרעֶו טיִנְראַג לאָז טְלעוֶו רעֶד ןיִא .ןעֶריֹואווְׁשעֶג טאָה טאָג
 ,ןייַז טיִנ לּוּבַמ ןייק רֶהעֶמ לאָז סע .ןעֶריֹואווְׁשעֶג טאָה טאָנ

 ,(ויט יט ,תישיארּב)

 עֶלעֶטְלעֶו עֶניילק טיִמ טְלעוו ַא עּפאַׁשעֶּב ְךיִז טאָה טאָג
 ,נְראָז ןייֵא ראֿפ ּבָא טיִה טאָג

 ןענראָז ךפ א ׁשֶנעֶמ רעֶד טאָה ְךיִלְנְהעֶג
 ,לּּבְלִּב-רֶקֶׁש ַא ראֿפ ּבֶא טיִה טאָנ

 .ןייז טיִנ ראג ןייק דיוא טסייֵה טאָנ וו
 יו : 5

 ,(םּונ טְלְהאָצעֶּב : רעֶדָאפ טְנעֶצאַרְּפ טיִמ טְלְהאַצעֶּב ןּוא .גְנאַל טְראַו טאָג
 ןאצ. 98  .לנרעֿפ

 ,לעֶמיִה םעֶד ןוֿפ ּבאָרַא טיִנ טְפְראַוו טאָנ
 ,מּוהְמ רֶע םאָו .טְסייֵֵו טאָג

 ןעֶֿפְלעֶה טעוֶו טאָג ויִּב ,טאָנ ראָנ טְּפְלעֶה יוִו -- .ןעֶפְלעֶה טעוֶו טאָג

 .ףאָרְטְׁש עֶנעֶלאַפעְֶסיֹוא ראֿפ ןעֶטיִהְּבֶא לאָז טאָנ
 ,ןעֶיוה עֶיֹולְּב ראֿפ ןּוא רעֶנְלאק ןעֶמיֹור ַא ראֿפ ןעֶטיִהְּבֶא לאָז טאָנ

 ןעֶנארְמעֶג דֶנאַלְפּור ןיִא רעֶהיִרְפ ןעֶּבאָה סְדעֶגְלאָק עֶטיֹור -- ע. 180116ע2 =- רעֶנְלאָקי

 .ןעֶראַרְנאַׁשְז יִד ןעֶזיֹוה עיֹולְּב ןּוא ,ןעֶטְנַאיִציִלאָּפ יִד

 םידיִסֲח רעֶיְנאַמּוא ראֿפ ןּוא םיִדיִנְנ רעוועֶׁשְטיִדְרעֶּב ראֿפ ןעֶמיִהְּבָא לאָז טאָנ
 האק ראַּפ .םיסרָוקיִּפַא רעוֶועֶליִהאַמ ראֿפ ןּוא םיִתְרָׁשִמ  רעֶניִטְנאַטְפְנאָק ראַֿפ
 ׂ ,םעֶיאַטְלּוה רעֶסעֶדָא ראפ ןּוא םעֶיאַטאַדאָה רעֶצעֶנעֶמ

 : סאָד טַײזץרעֶטקאַראַה יֹזַא -- ןג198) = יאטלוה ; ?. 4024804 -- יאַטאַדאָה

 .טְרעֶמְׁש ץֶׁשיסיר עֶכְנאַמ קְלאָפ
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 טאָג 47

 וי ראֿפ... :ראַו) ,ּפעק עֶׁשיִדּוי ראַפ ןּוא דְנעֶה עֶׁשיִיג ראֿפ ןעֶטיִהְּבמ לאָז טאָנ

 .(רעֶלייֵמ עֶׁשיִד
 ,9 שיִיֹוּג .לנרפ

 יַחֹמ ןעֶׁשיִרּוי ראֿפ ןּוא ַחֹּכ ןעֶׁשייֹוג ראפ ןעֶטיִהְּבָא לאָז טאָג
 .םעקָלּומְראַי עֶסייוַו ראֿפ ןעֶטיִהְּבָא לאָז טאָנ

 .רעֶדיילְ עֶסייו יִא ןּוְעֶננא ןעֶהעֶג סאָה ,ןערּי עֶטּג ןעֶמ טְנייֵמ סאָד
 .הִוֲאַּת רעֶׁש'יֹוג ראֿפ ןּוא .הֶוֲאנ רעֶׁשיִדּוי ראֿפ ןעֶטיִהְּבָא לאָז טאָג
 ייֵרּוי ראֿפ ןּוא ..רעֶלייֵמ עֶׁשיִרּוי ראֿפ ,אָּפְצּוד רעֶׁשיִדּוי ראֿפ ןעֶטיִהְּבֶא לאָז טאָנ

 .פעק עֶׁש

 ךעֶלעֶׁשעֶלְפ ֶנייֵלְק ראֿפ ןעֶטיהְבָא לאָז טאָ
 ןעֶלעֶׁשעֶלְפ-יִציִרעֶמ טְניִמ ןעֶמ

 ,דְמעֶה ןייַא ןּוא דניק ןייֵא ןעֶּבאָה ּוצ ןעֶטיִהְּבָא לאָז שאָנ
 !ראַנ ַא ןעֶקיִׁשְנָא ריד ףיֹוא לאָז טאָנ

 .ףאָרְְׁש עֶטְסעְֶ ר זיִא ,אנ א טיִמ ןּוהְמוצןעֶבאָה וצ
 ,טיִנ רּועיִׁש ןייק טאָה רעֶסעֶּב ;רעֶנְרֶע רעֶמיִנ ןעֿפְלעֶה לאָז טאָנ
 ,םיִנָּפ רעֶדְנַא ןַא טאַהעֶג טְלעוֶו יד טְלאוָו ,םיִנאָראַנ יִד ןעֶרעֶהּוצ ןעֶלעוֶו לאָז טאָנ

 ,טירנּפעֶגְסיֹוא ףאָׁש עֶלַא ןעֶטְלאוָו ָךּוטְסאַּפ םעֶד ןעֶרעֶהּוצ ןעֶלעוֶו לאָז טאָנ
 ןץ/ קהאסגסו = ְךּוטְסאַּפ

 ,ןעֶטְנּוא טְּבאָרְנעֶּב ןּוא .ןעֶּביֹוא טְציִז טאג

 .ךודיִׁש ןעֶטְכעֶלְׁש ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָ
 ,ןעֶטְנּוא טְראאָּפ ןוא .ןעֶּביֹוא טְציִז טאָג

 ,(יח השרפ ,הבר ארקיו ;חיס השרפ ,הבר תישארב) .םיגוויז גוזמו בשוי ה"בקה

 ,ןעֶטְנּוא ְךיז ןעֶׁשְטּומ ריִמ ןּוא .ןעֶּביֹוא טְּבעֶל טאָנ
 קג עמססעץס 8160 = ְףיִז ןעֶׁשְטּומ

 !םעֶנייֵא"ןיִא ּךעֶלְפעֶטְנעֶׁשְקאָל ייֵרְד -- םיִּסָנ םֶטאֶנ
 ,טיְֵׁשיִרג ַא רעֶּביִ יז טְרעֶדנּאוו רעֶניִא ןעוֶ

 ,םעוֶואָטאַק ןייק טיִנ טְהעֶמְׁשְרעֶפ טאָג
 ,תֹונֹרְסִח יִד ְךאָנ טֿפאָרְטְׁש ןּוא ,תֹולֲעמ יד ְךאָנ טְלְהאָצ טאָנ

 | אז 38 .לֶנְרפ

 ,ּבייוו ןֶמיִמ ְךיִז טְניִרְק טאָנ

 .טְעֶנוד סע ןעוֶו עֶר יִד ןעֶנאָ
 יםקונ ְּךיִז זיא ׁשְנעֶמ רעֶד - טְפאָרְטְׁש טאָנ
 .מְטעֶּבְרעֶּביִא םעֶד ןּוֿפ ןְרעֶדעֶפ יִד סיֹוא טיִׁש טאָג

 .טייְׁש םָע ןעוֶו ,טֿפאַהְצְרעֶׁש



18 

58 

4 

58 

50 
57 
8 
9 

0 

1 

92 
98 
04 

99 

07 

15 

 4 - .ןֶויֹוא ןָּפיֹוא טְניֵל ןעֶמ זַא .ןעֶביֹוא ןוֿפ ּבאָרַא טיִנ טְקיִׁש טאָנ !

 ,ןעֶרעֶו ןעֶמעֶנעֶגּוצ זּומ ,םיִנ טאָנ םאוָו

 ,הָּכַמ רעֶד ראַפ הָאּופְר יח טְקיִׁש טאָנ

 יב 2 הלינמ) .הלחה האופר םהל ארוב ןכ םא אלא ,לארשי תא הכמ היבקה ןיא
 ן.ויד השרפ תיזה שרדמ) .הכמ אוה ךכ רחאו ,היטרה םידקמ םלועה היהו רמאש ימ

 .ליוֿפ ויִא ןעֶמ זַא .ה .ר

 !דעֶרְסיֹוא ןַא ריִמ קְנעֶׁש ,טאָג

 ,רֶרֵע רעֶד ןיִא םעֶראו םעֶד ּוליִפֲא טְוייַּפְׁש טאָנ

 לעב ַא ןאַמ-םעֶרָא ןַא .בָּנִּנ ַא רֶׁשֹוע ןַא ; דְנייֿפ טאָג טאָה ןעֶׁשְנעֶמ יירד
 .ףַאֹונ ןעֶטְלַא ןַא ןּוא

 קו שחּכמ רישעו האנ לד .,ןה ולא ,ןתלנוס תעדה ןיא העבראי :רּומְלַּת םיִא ְךיֶלָנהֶע
=! 

 .יב ,ג"יק םיחספ) ".,.ףאנמ

 יגְניִרְנ טאָנ ייַּב זיִא ,רעוֶוְׁש זיִא ןעֶשְנעֶמ ַא ייַּב סאוָו

 ,טּוג אָמָּתְסִמ זיִא ,טּוהְמ טאָנ סאוָו
 ,(םש) .ריבע בטל אנמחר ריבעד לכ ;('ב ,יס תוכרב) בטל אימש ןמ ןידבעד לכ

 .ןעֶרְהעוֶוְרעֶּפ טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק ןעק .ןעֶרעֶׁשעֶּב טּוהְמ טאָג סאוָו

 ,ןעֶטייֵל ּוצ ויִא .ןעֶטייֵל ּוצ סאוָו ןּוא ,םאָנ ּוצ זיִא ,טאָנ ּוצ סאוָו

 טאָנ טְפְלעֶה רעֶטְכייֵל סאו :ריפ ְּךיִז טְמעֶנ ןעֶמ רעֶרעֶוְׁש םאוָו
 ,םעֶנייֵאדןיִא יִּבַא -- טיִנ טאָנ יוִו

 ןיּבא ,טיונ ןעֶדייֵל רעֶּביִל ליִז ןּוא םֹולָׁשְּב טְּבעֶל סאָו ,קְלאָּפ-ראאָּפ םעֶרָא ןַא טְנאָז יֹוזַא

 ,8 טּוג .לְגְרעֶּפ -- .םעֶנייֵא-ןיִא ןעֶּבייֵלְּב ּוצ

 יהָכָרְּב ןייֵק זיִא םעֶד ןָא .טְנעֶכייֵצעֶגְנָא טאָה טאָג ןעֶמעוֶו
 .ט"ט ,יד תישארב) ןִיק טְנעֶכייִצעֶג טאָה טאָנ יוִו יֹוזַא ,טְנייֵמ ןעֶמ

 .רֶע טָפאָרְטְׁש םעֶד ,םיל טאָה טאָנ ןעֶמעוֶו

 .(ביי ,ינ ילשמ) ַהיָכֹוי יה בַּהַאי רֶׁשֲא תֶא יִּכ

 ,ןֶקיִטְׁשְרעֶר טיִנ ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנעֶק םעֶד .ןעֶקיווְקְרעֶד לי טאָג ןעֶמעוֶו
 .ּוצ ְךיֹוא לָכֵׂש םעֶד םֶהיֵא רע טְמעֶנ ,דְלעֶג סאָד ּוצ םעֶנייֵא טְמעֶנ טאָנ ןעוֶו
 : ,ןְרעֶדְנַא םעֶד טְצאַרְק רעֶלְמעֶּב ןייַא זַא - ? טאָ ְךיִז טייֵרָֿפ ןעוֶו

 בא יִז טיִג ןּוא הָאיִצְמ ַא ַא טְניִּפעֶג ןאַמ-םעֶרָא ןַא זַא -- ? טאָג ְךיִז ר ןעוֶו

 ןינע 8 ...םוי לכב ה"בקה םהילע זירכמ השלש. : דּומָלַּת םיִא סע; טְפייֵה ְךיִלְָהֶע

 .(יא ,גיק ,םיחספ) ."הילעבל הדבא ריזחמה

 ,ּבייוַו םּורָֿפ ַא ןעֶמּוקעֶּב לאָז .טְּביֹולְג טיִנ טאָג ןיִא רעוֶו

 .ףאָרְמְׁש עֶסיֹורְג ַא גּונעֶג םֶרְוקיִּפַא ןַא ראַֿפ זיִא סאָד

 ,רֶע טְשְנעֶּב רעֶרעֶדְנַא רעֶד טיִמ ןּוא ,טאָנ טְּפאָרְטְׁש דְנאַה ןייֵא טיִמ

 .ןעֶגְניִר שיִנ ְךיִו ןעֶמ ראָט טאָג שיִמ



 ןעֶדְנאַנ 9 2

 סעֶטייֵוְצ ןּוא ,טיִנ ןעֶמ ראָט םִנעֶטְׁשְרֶעו .ןעֶליִפְׁש טיִנ ךיִז ןעֶמ ראָט טאָנ טיִמ 9
 ,(םיִנ רֶע טְואָל

 ןייַז גאָלְק ןייק ּוצ טאָג ןעק ןעֶמ 0
 .טאָנ ףיֹוא ןעֶגאָלְק םיִנ ְּךיִז ראָמ ןעֶמ .ה .ד

 .טְנעֶרעֶצְרעֶד טיִנ טאָנ יִּבִַא .טְנעֶרעֶלעֶג טיִנ .טְנעוֶואַדעֶג טיִנ 1
 יּוא הֶרֹוּת ןעֶגְרעֶל ןוֿפ רּוטָּפ ןעֶנעֶז ייֵז זַא .םיִדיִסֲח ןעֶגניַרְד יזא-ץ. 807 == יֵּבַא

 ,8 דיי-רעֶָטּוג :ְךיִלָנְהַע -- .ןעֶנעוֶואַד ןּופ

 .טאָּבעֶג ןייַז ןּוא טאָג ןעֶגעֶג זיִא רֶע 107

 ָרוקיִּפַא רעֶד
 ,טייַל ּוצ ןּוא טאָג ּוצ זיִא רֶע 2

 ,1 ׁשָמּוח .לגְרעֶפ

 .טְניֹואוו טאָג ּואוו ,טיִנ טְכייוֵו רֶע 4

 ,תיֵצִצ ןּוא טאָנ ראָנ ,טיִנ טְסייוֵו רֶע 09

 ׁשְנעֶמ רעֶמּורְפ רעֶטְְנעֶרְשעֶּב רֶהעֶו רעֶד
 .קיִלְטְנעֶמ ַא טאָנ טְכאַמ רֶע 6

 ,טייקמּורֿפ יד טימ הָבֹוט עֶסיֹורְג ַא טאָג טּוהָט רע זַא ,טְנייֵמ רע

 .סיֿפ יִד ייַּב טאָנ טְּפאַזעֶגְנָא טאָה רֶע זַא .טְנייֵמ רֶע 107
 ּביל"ּוצ גנירלא םֶהיֵא זּומ רָע סאָו ,טאָנ ייַּב בּׁשָח .רעֶסיֹורְנ ַא זיִא רֶע זַא ,טְנייֵמ רֶע

 .ןעֶּפאָהְנֶא .לָנעֶפ -- .ןֹוחְמ
 ןעֶמיִה ְךיִז ןעֶמ זּומ ןעֶשְנעֶמ ראַּפ - אָרֹומ ןעֶמ טאָה טאָנ ראַֿפ 8
 !ןייַרַא ןעֶרֶעיֹוא סְטאָנ ןיִא ליֹומ ןייַד ןוֿפ 149

 .ןעֶרעוֶו םיּוקֶמ לאָז הָכָרְּב ַא זַא .ׁשֶנּואו סֶלֵא = |
 .טיִנ ןעֶמ טְגעֶלְרעֶד טאָג וצ 0

 | ,לאַנ
 ,לאַנ יִד רעֶּביִא ְּךיִז טְהעֶג סֶע 1

 ,טיִנ לאַג ןייק ְּךיִז ןיִא טאָה רֶע 2
 ןעֶשְנעֶמ ןעֶטינ א רֶהעֶז ןוֿפ ןעֶמ טְנאז

+ 8 
 יןֶסְחַי א ְךאָר זיִא ןּוא .ןעֶטאַט ןעֶמּואיִמ ַא טאָה דְלאָנ }

 .םִע טְניִנייר ןעֶמ רעֶדיֵא ,דֶרֶע רעֶד ןיִא טְניִל דְלאָנ סאָר
 ,עֶמאָלְּב רעֶד ןוֿפ סיֹורַא טְכייֵל דְלאָנ ?

 קא 0100 == ץֶטאַלְּב

 ןעֶדְלאָנ
 ,ץְראַוְׁש טיִנ לאָמ ןייק ןעֶרעוֶו םיִלֵּכ ענעֶרְלאָנ

 ןעֶּבְראָדְרעֶפ דֹלאַּב טיִנ ןעֶרעֶֶו ןעֶכאַנ עֶטּונ - לפ9פ



 עי יב שי יאי

 .אַּפאַנ 0 גְנאַג

729 
 נא ריי

 ,הָמְרעוֶו דְלעֶג זיִא גְנאַנ רעֶכיִלְטיִא 1 ו
 !גְנאַנ ַא ְךיִמ :לאָפ 2

 טְכייֵל יֹוזַא טיָנ זיִא יִז סאָו ,הָביט ַא ןעֶׁשְנעֶמ א ןיֿפ טְננאַררעֿפ ןעֶמ ןעוֶו ,ןעֶמ טְגאָז סאָד

 ןֶנעֶו סְמעֶנֶי ןוֿפ לאָז רֶעיםעֶניֵא ןעֶטעֶּב לאָז ןעֶמ יְִׁשייַּב סיצ יוִו ,ןּרְט וצ
 : עו ןעֶטייוַא רֶחעָז ןעֶכאַמ

 וְנאַנ
 !ְךעֶלְכיִׁש עֶטיֹור ןיִא םעֶקׁשטאק יד ןּוא ,םעוֶוְראָּב וְנעֶג יד ןעֶהעֶג רעֶּביִרעֶד 1

 -ז ןעק ןעֶמ סאוָו .ְּךאַז ַא ןוֿפ גָנּו עלקרע עֶטְּפאַהְצְרעֶׁש ַא - ןץ. 8020 == עֶקֶׁשְטאַק

 .ב ןעֶזאָלְּב .לֶנְרעֶפ -- ..ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ אָליּמַמ

 .רעֶּבאָה ןייק טיִנ ןעֶמ טֿפױק זְנאַנ ַא ןוֿפ 9

 ְךיז ראַֿפ רעֶּבאָה ןעֶצְנאַנ םעֶד ןעֶּבאָה ףְראַרעֶּב זְנאַג יד לי

 ,ליימ ַא ףיֹוא טְהעֶז ,לייַו ַא ףיֹוא טְסאַנַא 1
 | ,ןעֶנעֶר ַא יוִו זיִא טְסאַנ ַא

 אז 6 .לְגְרעֶא - .טְסאל ּוצ ייֵז ןעֶרעוֶו ,גְנאַל ּוצ ןְרעֶיוד ייֵז זַא ,ןעֶגעֶר ַא ןוא טְסאַנ ַא
 ,קעֶמאָלְמ ןייַז ןעֶמ טעוֶואַנאַׁש ,טְסאַנ םעֶד ּביִל טאָה ןעֶמ זַא

 ןע. ?'טנמס+ == קעֶמאָלְט ; 2086 == ןעֶזאָנאַׁש

 שש

 ,טְסאַל ּוצ טְלאַפ טְסאַנ רעֶטָפֶא ןַא 4
 אצ. 9 .לֶנְרעֿפ

 ,ןעֶמעֶּבעֶנְמּוא ןעֶמּוק טְסעֶנ עֶטּוג 9
 ,טְסאַל ּוצ ןעֶמ טְרעוֶו רעֶטעֶּפְׁש -- טְסאַג ַא ןעֶמ זיִא גאָט ייֵרְד ()

 1 א. 9 .לֶנְרעַפ

 .טְסעֶג עֶטּונ ףיֹוא ןעֶטעֶּב דיִמָּת לאָז ןעֶמ ?

 .ְךיֹוא ןייֵלַא יז ןעֶמ שעֶיוִׁשְואָּפ טְסעֶג עֶטּוג ןעֶּבעֶנ 8
 : ק. עסעץראנ0 8510 = ךיִז ןעֶיווִׁשְואַּפ

 0 ,עִיָניִדאָפְסאָנ
 ,עִיְניִרְקִס רעֶד ןיא לוֿפ ריִמָּת ויִא עִיניִדאָּפְסאָנ רעֶנּולְק א ייַּב

 ןק. פ/:עעץענ8 == עיָניִרקְפ ;- 908000עץ1 == עיניִראָּפְפאָג

 : ,אַּמאַנ
 עִיָנאַטְסאָז עִיָס אָּפאַנ אֵּפאַג : יִׂשַר טְכאַמ ."אֵצָי ֹוּפַנְּב ,אֹבָי ֹוּפַנְּב םִאֹי

 0 יָביִרְּפְׁש סאָד - ץ. 0878 םהקִמ 810 0016:|208 == ץִיְנאַטְסאָז עֶיִס אָפאַנ אַּפאַנ

 : ,ראַנ טְּבייַלְּב ראַנ : טְגאָז טְראוָו הא



 טונ 51 לעֶּפאָג

 .לעֶפאַנ
 ,םעֶמאַמ רעֶד ןעֶנעֶז ךעֶלעֶּפעֶג עֶטְסעֶּב יִר

 ָנאַה רעֶר ןיֿפ רעְֶנִפ יִר : ןעֶמ טְנייֵמ עֶלעֶפעֶג סעֶמאַמ רעֶדְי
 ,ראָנ

 !טיִנְראָג רעֶדָא ,ראָג רעֶדָא
 ,ּבֵראַנ

 ,םיֿפ עֶגְנאַל ןּוא דְנעֶה עֶצְרּוק טאָה (רעֶקיֹוה) ּבְֵראַנ ַא :

 .רעקיֹוה .לְעֶפ -- .רעקיֹהי ּבְראַג ףֹוא ןעֶמ טְנָז ןעְֶנעֶעֶג עְֶנאַמ ןיִא 7

5 

 ר יי יא יי יש יי יע

 2: ַאְּבַנ 1

 ,תֹואָּבַנ םּוצ טיִנ לאָמ ןייֵק טְגעֶלְרעֶד יֵאְּבַנַא
 ןיִא טְהעֶג לֶהּוׁש יִד זַא .מיִס ַא זיִא .ןייַרַא לְהּוׁש ןיִא טיִנ טְהעֶג יאְּבַנ רעֶד זַא 9

 : ,ןייַרַא יַאְּבַ 1

 לֶהוש עֶר ןוֿפ עֶטְפניְניֵאיִד ןייֵ טְנְנִלְׁש יאְִג עֶר זַא .ה .ד |
 .רעֶזייַה יִד ןיִא ןייֵל ַא טְהעֶג יֵאְּבַנ רעֶד 8

 .לָחּוש עֶצְנאַג יד טְקְלעֶמ רֶע לייַו םֶניִכְליִמ עֶמְסעֶּב םאָד שאָה יִאְּבַנ רעֶד 4
 ,רֹובִּנ

 ר יי

 ,לעֶטְרעוֶו-ְךייֵלְג א ׁשֵבֹוּכַה -- ? רֹוּבּג ּוהָזיֵא

 ,ריִבָנ

 ןייַז ןעֶמ לאָז ריֵבָנ א ןּוא .ןעֶצעֶורעֶפ ןעֶמ לאָז ןוּכׁשַמ א 1
 צ יד .ןערנְֶנָא סעֶלַא זימ ןעֶמ זַא ,ןעֶקירְצְסיֹוא םיא .טְראָוְכִרְפׁש םעֶטְפאַהְצְרעֶש

 .1 ןעֶויֹוה .לֶגְרעֶפ -- .ְךייַר ןעֶרעוֶו

 .ןֶצְּבִק רעֶטְסְנְרֲע רעֶד זיִא ריִבָּנ רעֶנְראַק ַא 9

 ,תּולְדַּ
 ,טְסיִמ ןֶפיֹוא טְניִל תּולְדַנ

 .19 דֹובָּב .לֵגְרעֶפ

 .םונ
 .רעֶסעֶּב ְּךאָנ זיִא םייֵה רעֶד ןיִא ןּוא ,טּוג זיִא םּוטעֶמּוא

 ,ְניִה יִד ןעֶסייֵרעֶצ ,טּונ ּוצ זיִא ןעֶמ זַא
 .וייַא ןְֿפיֹוא ןעֶׁשְטיִלְג ְךיִז רֶע טְהעֶג ,טּונ ּוצ םעֶנייֵא זיִא סֶע זַא

 .רעֶסעֶּב ְךאָנ עַקְׁשְטאַק - טּוג ץְנאַג
 ינאַצ ןיא ינאַג ןעֶשיוְִצ ליפשְטְראָל -- ע- עגסעצ8 == עַקְשְטאָק

 .ְךאוָוָד עוו יִּבַא ,'!ְּךאוּוליִפֲא ויִא טיג 5 =
 ,רעֶטְּביִלְרעֶפ ַא טְנאָז ֹזַא - ץ. אפ 0660 == ְךאָוְד עֶװ ;ק. םמצ = יִּבַא :

 ,89 טאנ .לנְרעֶפ -- .לעֶרייֵמ סעֶרָא ןַא טְמעֶנ סאוָו

 = שש גפ =

 ּ יו ןאע
 1 - יי טי יי יי :

 טא אטא א יע איי ישי וי טא 6 יי איי א ;



 52 טְרָא-טּוג

 .אָד טיִנ ןעֶנֹלִו ריִמ ּואוו ,טּונ זיִא טְראָד (} יי
 .םעֶד ןְהָא טְכעֶלְׁש זיִא םִע יוִו ,םעֶד טיִמ טּוג יֹוזַא טיִנ זיִא סֶע

 .רָלעֶג סאָד טְנייֵמ ןעֶמ

 !דְּועֶגְמּוא זיִא טּונ ּוצ 8

 ,טרָא-טּונ
 ,מְראוָו טּוג ַא ְּךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶמ טְנאָז טְרָא-ןעֶטּוג םעֶד ףיֹוא

 ,ןעֶנְראַמ-טּוג
 ַ!ְךיִא גאָרְט ְךיִטעֶר - "!ןעֶגְראָמ-טּוע }

 .ןעֶנְראָמ-טּוני ףיֹוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג סאָד טאָה רעָּביֹוט ַא זַא ,טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶמ
* 

 א וי ירא יי יא ןעװ ר יב
 יז רהאי-טּוני אֵזַא ,ןעֶנְראָמ-טּונ;, ַא ראֿפ סאָו ?
 י! רֶהאי-טּונ; -- "!ןעֶנְראָמ-טּוג; םֶהיֵא טיִמ זיִא רֶע 8

 .סְנעֶטייוַו רעֶד ןוֿפ םֶהיֵא טיִמ זיִא רֶע

 ,םמּונ
 : ןעייִּב טיִמ רעֶדא עֶמּנ טיִמ רעֶדָא
 .(ֶלֲעַּב ַא ןּוא) ןיִבֵמ ַא רעֶכיִלְטיִא זיִא סֶמּונ ףיֹוא
 .ניִבייֵא ףיֹוא טיִנ זיִא עֶטְכעֶלְׁש םאָד ןּוא עֶטּונ סאָד

 .רעֶגנעֶל ְּךאָנ - עַטְכעֶלְׁש סאָד .גְנאַל ְּךיז טְקְנעֶרעֶג עֶטּוג םאָד
 ניִּביֵא טיִנ טְרֶעיֹוד עֶטְכעֶלְׁש סאָד--ניִּבייֵא טיִנ טְרָעיֹוד עֶמּוג סאָד
 ,טְניֹואועֶג דְלאַּב ןעֶמ טְרעוֶו עֶטּונ סאָד

 נר טיִנ - עֶטְכעֶלְׁש סאָד ןּוא .ןעֶניִרּבְסיֹוא טיִנ ןעֶמ ןעֶק עֶטּוג םאָד }

 שש =

 שכ שז ה= שש

 .רעֶמּונ
 טעֶו .ןעֶטְּכעֶלְׁש ַא ןּוא .ןעֶכאַמ עילאק טיִנ קְנעֶׁש יד טעֶו (ְןעֶׁשְנעֶמו ןעֶטּוג ַא 1

 .ןעֶטְכעֶרְרעֶּפ טיִנ ׁשֶרָדִּמַה-תיֵּב סאָד
 ,געוֶוַא דְניִה יִד ןעֶּפעֶלְׁש ןעֶטּונ !

 ,מיִנ רע טְסייֵּב ,טְפאָלְׁש רֶע זַא -- !רעֶטּונ ַא
 .ּפעֶלק ןייק טיִנ ןעֿפְלעֶה ןעֶטְכעֶלְׁש ַא א ,ּפעֶלְק ןייק טיִנ טְכיֹורְּב רעֶטּונ

 ,טֶרָא-ןעֶמּוג ןְפיֹוא טְרעֶהעֶג רעֶמּוג !

 .טְניִדרעֶפ רֶע ׁשְמאָה .ןעֶטּנ ַא אפ ןעּבֹול םעֶציִא טְרעֶה ןעֶמ ןעֶו .ןעֶמ טְנאָז סאָד
 שי == שס {פ 6 2 2

 ,טיִנ סע

 ,םֶהיֵאְדָנ-ּוצ ּוצ טיִנ טְואָל דְנּוה רעֶזייֵּב רעֶד ראָנ ׁשְנעֶמ רעֶמּוג ַא
 ,קָדָצְּבי רעֶטּוג ַא זיִא רֶע ל

 ."עָנעֶׁשעֶק רעֶד ּוצ ויִּבִ :ןוֿפ תיר -- יקְרצְי -- 86

 שקר =



 םּנְהיִ 3 דוי-רעֶטּוג

 ,רּוי-רעֶטּונ

 ,ןאַמ רעֶטְכעֶלְׁש ַא זיִא דּוי-רעֶטּונ ַא 1
 ,ןעֶּבעֶג ּוצ דְנייֿפ ןּוא .ןעֶמעֶנ ּוצ ּביִל טאָה דּוי-רעֶטּונ ַא ?
 ,דּוי-רעֶמּוג ַא טְראַפ ןּוא ,ןעֶנְרעֶל טיִנ .ןעֶנעוֶואַד טיִנ 8

 .101 טאָנ :ָדיִלְנְהִע

 ?טיור זיִא ׁשְטְׁשְראַּב זַא .ןעֶסיוִו דּוי-רעֶמּוג ַא לאָז ןעֶנאוַו ןוֿפ 4
 -יִּלִמ ןיִא ךיִלְנְרעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶדּי עֶשּג -- { סטקמעפ. ;ק. 2818202 = ׁשְׂשֶׁשְראַּב

 רֶהיִא זַא ,טְרעֶרְנּואוועֶג טיִנ ראָג ןיִציִּבָ יִד ְךיז טאָה רעֶּביִרעֶד ,טְנאַקעֶּב גיִנעוו אָמָלַעָר
 .טאָה ׁשְטְׁשְראָּב רעֶד ּבְראַפ ַא ראַפ סאָו ,טיִנ ּוליָּפֲא טְסייוֵו ןאַמ

 יו

 | ,םעֶראוָו רעֶוייֵב ַא ויִא יֹוג א 1
 .טְרְהעֶקְרעֶפ -- דּוי ַא ןּוא .םיֹורְג טייֵהְרעֶסיֹורנ ןּוא .ןייֵלְק טייֵהְרעֶנייֵלְק זיִא יֹנ א ?

 ןוא ,בׁשָה ןוא רֶעיַהְט רֶהעֶז טיִהְרעֶנייֵלְק דְניק סֶכיֵלְטיִא זיא ןרעֶטְלֶע עֶׁשיִּז ייֵּב

 .טְרְהעקְרעֶפ סֶע זיִא םיִיּפ ייַּב .טְצְראְַַׁשְרעֶפ סע טְרעוֶו טייֵהְרעֶסיֹוְנ

 ,ׁשְטאַּפ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד טיִנ טְּפאַח רֶע זיִּב .ץֶרָאיְּךְרַּד ןייֵק טיִנ טְמּוקעֶּב יג ַא 8

 ,ןֶדּוי ןעֶמ טְגאָלְׁש ,לעֶׁשעֶמְרעֶק א זיִא םִִיּפ ייּב זַא 4
 ,בוט-םוי גָנֹוע ןַא םִַײג ייַּב זיִא סאָד -- ט. אוסזזח882 == לעֶׁשעֶמְרעק

 ,טְניֹואוועֶג טיִנ תּולָנ םּוצ זיִא יֹונ רעֶד 9

 .רעֶטיִּב ןעֶדּוי םעֶד זיִא סַע יוִו ,טיִנ רֶע טְלְהיֵפ רעֶּביִרעֶד

 עֶר ןעֶשיוְצ ןעֶמ לאָז ןעֶבְראַטְׁש םִיגןעׁשיִוְצןעֶמ לאָז עֶּבעֶל 6
 !לֶּוִמ רֶהעָמ -- יֹונ רֶהעֵמ

 ,הָרֹוּת ַא ליִּדְבַהְל ויִא לעֶטְרעוו-ְךייַלְג שי ַא 1
 .רעֶלייַמ עֶׁשיִדי ןיִא רעֶדייֵא דָנעָה עֶׁשיַיֹוג ןיִא רעֶסעֶּב 2

 62, 58 ט א } .לֶנְרעֶפ -- .ןעֶלאַּפּצְניַרַא .ה .ד

 ,םָלֹוּג רעֶנעֶמייֵל ַא

 .חָלצַי-אל א .ׁשָנעֶמ רעֶנעֶּפְלאָהעְֶּמּא ןַא
 | טָנ

 טי 7 .טְטעֶּב םּוצ טְכאַנ ייַּב -- טָנ םּוצ גאָט ייֵב

 .םֶהיֵאנ-ּוצ ןעֶמּוק סאָד יו שְכעֶלְׁש יֹוַא טיִנזיִא םְֹהיִג םאֶד
 4 א ריי יא 7



 4 ל"מיג

 לימינ =
 .ליִמיִנ דיִמָּת טְכאַמ סאוָו ,םעֶד זיא ליֹואוו זַא

 ראוָוכייֵּפְׁש סאָד -- ."'ני ןעֶּבאַטְׁשְכּוּב םעֶד טיִמ ןָא  ְךיִז טְּבייֵה "טּונ, טְראוָו סאָד לייוו

 ןינ- טְפְראַו לע א ןעוֶו .הָכּונֲח םיִא לעֶרְעֶרֶר ןיא ליִּפְׁש סעֶר ןופ ןעֶמעֶנעגזיִא
 .ןאק יןעֶצְנאַגי סעֶד סיוא רֶע טָמעֶנ

 ,זאָלְג
 ,ןעֶמּונ ףיֹוא ןֶמיִס ַא זיִא .ְּךיִז טְכיִרְּב ואְלְנ זַא 1

 יֵלַכ עֶרעֶדְנַא ןַא רעֶדָא זאָלְג ַא ׁשיִט םייַּב ְּךיִז טְכייָּבעצ סע זַא .ןעֶמ טְנאָז יֹזַא

 טְנעֶמ רעגיי רעד ְךיִ לאָז יו עֶהעֶנעֶּב שינ לעֶעֶלְג א ןֶָא ְךיִ ןעק יש. זַא
 : ? ןעֶהעֶנעֶּב

 העֶז ןעֶמ ןעֶכְלעֶו ְךּוד .הָּוְמ רעֶד ןיִא לעֶנעֶלְג סאָד טְנייֵמ ןוא ,רֹוִׁש ַא טְנאָז יֹזַא
 ' ."יַׁשי טְראוָו סאָד סיֹורַא

 ןייַפ ןוא ץְרעֶמְׁש טְכאַמ .ןייַו לעֶועֶלְגניִרְּביִא ןַא 8
 .ְנייַפ עֶטיג ךס ַא ןעֶמ טְניפעֶג לעֶועֶלְג םייַּב 4

 | ,לֵגְלִג

 ,טיִמ ְךיִז ןעֶהעֶרְר ריִמ ןּוא .ּךיִז ןעֶהעֶדְד םיִּּגְלַג יד

 ,ןעֶּביֹולְג
 ,ןעֶּביֹולְג ןייֵא זיִא .ןעֶּביֹוא ןּוא ןעֶמְנּוא

 .רֶרָע רעֶד ףיֹוא ןּוא לעֶמיִה ןיִפיֹוא .ה .ד

 .(ט61ט .) ןעֶּביֹולְג

 ביל יד וצ העְנ... :ראַו) .ןעֶּבעֶל-המלׁש עֶׁשְו-נעֶרֿפ -- ןעֶּבייַלְג טיִנ ריִמ טְסְליוִו 1
 ."ןעֶביֹולְני טאַטְׁשְנַא םייַרְג םוצ אָד טְהעֶטְׁש יִןעֶּביֵלְ

 ,םייֵה רעֶד ןיִא ּבייַװ םעֶד ןּוא .געו ןיִא דְרעֶפ םעֶד ןעֶּבילְנ טיִנ ראָט ןעֶמ

 ,תּולָּנ
 ,ןעֶׁשייֹוג םעֶד ןוֿפ רעֶסעֶרְג זיִא תּולָנ עֶׁשיִדּוי סאָד 1

 .יּג ַא ןוֿפ יִװ ,ןעֶדְוי א ןיֿפ גיִנְנעֶהְּבַא ןייַז ּוצ ,רעֶרעֶוְׁש ןעֶדּוי םעֶד לאָמַא זיִא סֶע

 .,תּולָג עֶׁשיִדּוי םאָד יוִו ,גְנאַל ?

 ,הָּלּנ
 ,טְנעֶגעֶר סֶע זַא .רֶע טְסייוו ,לעֶּפעֶרְט סאָד טְלְהיֿפ חֶּלַג רעֶד זַא 1

 .ןעֶנעֶר םעֶד ןוֿפ ןעֶּפאָרְט יִד רעֶהיִרֿפ רֶע טְלְהיֵפ ,ּפאק ןעֶטְלאָנעֶג א טאָה רַע לייַו

 ,עֶרעֶׁשְטעֶיו עֶטּוג ַא ןעֶמ טאָה .הָּלַנ ַא טְנענעֶנעֶּב ןעֶמ זַא
 .ןעֶביֹלְגְסקְלאַֿפ רעֶגייִמעֶגְלַא -- ץ. טוסס61/4 == ץֶרעֶׁשְטעֶיְו 0 א



 : בּנג 5 ריִלָנ

= 

 ,דיִלְנ
 - ,סֹרַא ןעֶמ טְלעֶטְׁש ןיילַא גְנּוצ יד ןּוא .ןעֶדעֶר ןעֶליוִו רעֶדיִלְג עַלַא

 יעֶגיִרְּביִא ַא יִד רַאפ הֶרֵּפַּכ יד טְרעֶו רעֶטְסְניִדְלּוׁשְמּוא רעֶד ,ה .ד

 ,קיִלָנ
 ,קיִנעֶג סאָד ְךיִז ןעֶמ טְכיֵרְּבעֶצ קיִלְג א ַא ְּךאָנ טֿפױל ןעֶמ זַא
 ,קיִלָג םאָד טְכוז ׁשְנעֶמ רעֶד רעֶדִייֵא .ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד טְכּוז קיִלְנ םאָד רעֶמעֶּב
 ,טיִמ טיִנ ט טּפְלעֶה ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו .ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד טיִנ א ןיילַא קיִלָ סאָד
 ,טְליִצעֶנְמּוא ּוליִּפֲא טֿפעֶרְט רעֶד טְליִפְׁש קיִלְג סאָד ןעֶמעוֶו
 קיִטְׁש ַא ויִא קיִלְנ םּוצ קיִלְנְמּוא םָנּוֿפ -- ןאַּפְׁש ַא זיִא א םּוצ קיל םנוֿפ

 ,געוו

 ,טיִנ הָמָכָח ןייק ןעֶמ ףראַדעֶּב קיִלְג םּוצ (

 ,רעֶועֶלְג !
 ? רעֶזעֶלְג ַא עטאט ןייַד ןעֶד זיִא

 כל סאָד טְלעֶטְׁשְרעֶפ ןּוא רעֶטְסְנעֶפ םִייּב טְרעֶטְׁש רֶע סאו ,םעֶנייֵא-ְג-ּוצ ןעֶמ טְגאָז

 ,דָסֶה-תּוליִמג
 ,הָבָדָנ ַא יוִו ר טאָנ ייַּב זיִא רָמָח-תֹוליִמְ ַא 1

 השועה ןמ רתוי ולמה לודנ ;('ב ,טימ הכוס) .הקדצה ןמ רתוי םידסח תולימג הלורג
 .(יא ,גיס תבש) .הקדצ

 יז טְהעֶנ ןעֶּבעֶּבֶא טיִנ םעֶד ןוֿפ ןּואפ .טְלעוֶו יד טְהעֶטְׁש םיִדָסֲח-תֹוליִמְנ ףיֹוא
 ,(רעֶטְנּוא

 ,('ב הנשמ ,יא קרפ תובא) .םידסח תולימג לעו ...דמוע םלועה םירבד השלש לע

 2 ר =

 : : : : | ט : ט + + : :0 : ,ץנאוַו עֶראַד ַא ּוליִפֲא - ץְלַא ןעֶמ טנֿפעֶג אָרָמְּנ רעֶגיִלייֵה רעֶד ןיִא

 ,דאַנ ַא טייל ראַנַא ןוא ,רֹוּכִׁש ַא טְּבייַלְּב רֹוּכְׁש ַא .בָנֵנ א טְּכייַלְּב בג ַא 1
 ,םעֶנעֶשעֶק עֶצְרּוק ןּוא דִנאַה עננאַל ַא טאָה בֶּנִנַא ?

 ,סעֶנעֶׁשעֶק עניו ןיִא ןיירַא ליפ יֹוזַא טיִנ ןעק סֶע .ה .ד -- ע. 8063268 = עֶנעֶׁשעֶק

 .ןעֶנעיֶבְנג ןעקרֶע ליֿפ יִװ

 ,םָכָח ַא ןייַז וּומ בּנִנַא 8
 ,דּוטַּפ זיִא בּנִנ ַא ןוֿפ בִֵּנַא 4

 .('א ,טיס ;'ב ,ביס אמק אבב) .טלשמ בנגה רחא בנונה ןיא

 ,לעֶטיִה סאָד טְעֶרְּב בּנִנ םעֶד ףיֹוא
 ,טְסּאוועֶג טיִנ טאָה ןעֶמ ןוא ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹולְרעֶפ ְךאַז א זיִא דיִרָי ַא ףיֹוא : עֶטאָרְקעֶנַא !

 :ןעֶּבעֶגעֶג יירְׁשעֶג ַא לאָמְניֵא ףיֹוא גְניִלְציִו ַא טאָה אָד .טעֶבְנַניעֶג יִז טאָה סֶע רעוֶו
 טאָה ןּוא .ןעֶקָאֶרְׁשְרעֶר בג רעֶד ְּךיִז טאָה יי לעֶטיִה סאָד טְנעֶרְּב בָנִג םעֶד ףיֹוא

 .ןעֶנעְֶרעֶר ּוצ ןעֶּבעֶעֶג ְךיז רֶע טאָה טיִמְרעֶר ןּוא ,לעֶטיִה סאָד טְּפאַהעֶג ּבאָרַא
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 56 הֵבְֵּ

 ,הּוק ןייַז ּוצ רֶעיֹוּפ רעֶד טְמּוק .ְּךיִז ןעֶניִרְק םיִּבנִג יִד זַא (
 ,הָבֵנְג יִד םיֹורַא טְמּוק .ְּךיִו ןעֶגאָלְׁש םיִבָּנַנ יִד זַא

 .טְסְניִר :ְךיִלנְהִ
 ,טינ ּבַּנִג ןייק רֶע טְסייֵה ,דְנאַה רעֶד ייֵּב בּנִנ םעֶד טיִנ טְּפאַה ןעֶמ גְנאַל ייֹוזַא

 הְָת רעֶד ןוֿפ ּבָא םֶהיֵא ןעֶמ טְדייֵנְׁש .בָּנִנ םעֶד ןעֶּבאָה ףְראַדעֶּב ןעֶמ זַא 9

 .ץּוריִּת ןייַ ְּךיִז טאָה בג רעֶכיִלְטיִא 0
  םִע .ֹוּפַע ץיורמְו בג ָתיִאְי :שיִאעְֶּבעֶה ףיֹוא ְךֹוא ןעֶמ טְנאָז טְראָוכִפְׁש סאָד

 יד

 סמ

 ןרּתַו בַּננ ָתיִאְר םָא" : (חיי ,ינ םילהת) קּוסָּפ םעֶד ןוֿפ גְנּודְנעוְנַא עֶטְפאַהְצְרעֶׁש ַא

 .יוּמע

 ףְרעֶדְנַא םעֶד ראַּפ ןָא ְּךיִז טְמעֶנ בֶּנִנ ןייֵא 1
 ,תֹודֹוס ןעֶּבאָה םיִבָנִנ 9
 ,רַמֹוׁש רעֶטְסעֶּב רעֶד ויִא ,ריִהְט רעֶד ראֿפ בֶּנִנ רעֶד 8

 ,בָּנִּנ רעֶד ויִא ְּךאָל סאָד ראָנ .בָּנִג רעֶד ויִא זיֹומ יִד טיִנ 4
 .('א ,הימ ןימיג) בנג ארוח אלא ,בנג ארבכע ואל

 .ןעֶנאַהְרעֶפ טיִנ סאָלְׁש ןייֵק זיִא בנו א ראֿפ 8
 ,ס אָלׁש .לֶגרעֶפ

 ,ןעֶנְהאַמְרעֶד טיִנ הָילְּת ןייק ןעֶמ ראָט בּנִנ א ראַֿפ 6
 .ןעֶטיִהְנייַא טיִנ ְךיִז ןעֶמ ןעק בַנֹג ןעֶׁשיִמייֵה ַא ראֿפ 7

 ,ןעֶנעוֶו ןֶה עָצ .םֶהיֵא טְכּוז סאָו ,םעֶד ראֿפ - .געֶו ןיי ַא זיִא בֶּנַז םעֶד ראַֿפ 8

 ,ןעֶנעיֶבְנִּנ ּוצ רעש זיִא בֶּנִנ ַא ןוֿפ 9

 הָבָננ
 ,טיִנ הֶחָלְּצַה ןייֵק טאָה הָבֵנְנ א

 .ןעֶנעיֶבְנִג
 / ,תֹוּלַּד רֶהאָי ןעֶּביִז ןעֶמ טאָה יייֵא ןַא טעיֶבְנִּנ ןעֶמ זַא 1

 ןוא ןעֶמ ומ ,הֵבָנִּג ַא ןיוהְטעֶג טייקגיניילק אֵזַא ןעֶגעוֶו טאָה ןעֶמ לייוו ,טפאַהְצְרעֶׁש

 .ןעֶרעֶו טְפאָרְטְׁשעֶּב קְראַטְׁש

 ,ןעֶבייַלְּב ןעֶמ לאָז ןאַמ רעֶכיִלְרֶהֶע ןַא ןוא .ּןעֶמ לאָז ןעֶואָּבאַר ןוא ןעֶנעֶבְנִנ 0
 .טְראוָוְכיִרַּמְׁש םעֶטְּפאַהְצְרעֶׁש -- ץ800686 = ןעֶֶואַּבאַר

 .ןעֶּבעֶגְּבֶא יוִו .הָּפְרָח עֶרעֶסעֶרְג ַא ויִא ןעֶנעֶבְנִג ם
 !יאַטְסאפ עִיָנ ,יאיַבְנַג עִיָנ 4

 ןָמעֶּפְש טיֵנ ּוהָט ןּוא ,םְטְכעֶלְׁש ןייק רעֶהיִרְפ טיִנ ּוהָט --ץ. םוס שגטשג), תוס 12 /8)

 3 ןעֶגְניִרְּפְׁש .לֶגְרעֶפ -- .הָנּׁשְּת ןייֵל
 ,ןְדֵעוַג

 .רֶע טעֶיאַר ןְדעֶדְוִג ןיִא

 ן 5 טְכיֹוְכעֶ טְרעוֶו ."ןעֶהּור" ראֿפ ׁשיִנאָריִא אָד טְהעֶטְׁש -- (ט. 2016 840) "ןעֶואר

 ןאד .ןעֶנאַזְכאַנ טינ הֵבְׁש ןייק טיֹומ ןיִכאָג םֶהיֵא פיו ןעֶמ סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ



 ןעֶקְנאַרעֶג 6 ןעֶריוּבעֶג

 ,טּוג ךיוא זיִא ןֶדֵערִּג ןיִא הָעֶׁש א ע
 ,('י הנשמ ,'ד קרפ תובא) .'וכו אבה םלועב חור תרוק לש תחא העְש הפי

 ,טְלעוֶו רע ָך ףיֹוא ןעֶּבאָה ןעֶמ ןעק םֹנָהיִנ סאָד ןוא ןְרעֶזִנ סאָד
 ןוא םיִנָמֲאָנ .םיִנָּבַר ראֿפ : ןְדֵעדוִג רעֶדְנוועֶּב ַא טייֵרְנעֶגְנָא טאָנ טאָה ייֵרְד ראַפ 4

 ,גיִדעֶל םֹוּיַה דַע ְךאָנ שְהעֶטְׁש םִע ראָנ -- .םיִדְמַלְמ ו

0 
 ,(לּוהָמ דֶלֹונ ַא זיִא רע :ראוו .לעֶּבייַה ַא ןיִא ןעֶריֹוּבעֶג זיִא דג

 ליג ןָא טְרּעֶג ןוֿפ זיִא סאָו .ןעֶׁשְנעֶמ א טְגימ ןעֶמ
 .ןעֶּבעֶנ

 ,ןיוׂשֵע ןעֶמ טיִנ .ן'בקַעַי טיִנ טיִנ ןעֶמ זַא 1
 ףיֹוא ןעֶּבעֶגְסיֹוא ןעֶמ וומ ,הָבָדְנ ַא .ּב .צ ,םֶטּוג ףיֹוא ןעֶּבעֶנְסיֹוא טיִנ ליוִו ןעֶמ סאוָו

 .ראָטקאָד ַא ףיֹוא .ּב .צ ,סטֶנעֶלְׁש

 טְלאַוועֶג ייֵרְׁש ,טְמעֶנ ןעֶמ זַא ;םעֶנ ,טיִג ןעֶמ זַא
 .ןעֶמ טְפיֹול .טְגאָלְׁש ןעֶמ זַא :ןעֶמ טְמעֶנ .טיִנ ןעֶמ זַא 8
 .לעָֿפעֶׁש טיִמ טיִג רעֶרעֶדְנַא רעֶד -- ,לעֿפעֶל טיִמ טיִנ רעֶנייֵא 4

 !ןיירַא ריִד ןיִא טעוֶו םִע ליֿפ יוִו ,ןייַנ-לאָמ-ןיינ מעג ריִד ליוִו ְךיִא
 ּפעָלְק רעֶרָא ,ׁשֶטעֶּפ ּךֵק ַא .ה .ד

 .(ןעֶסֶעג םעֶמעֶראוַו העָנ ןּוא .תֶחָּת ּביִנ 6
 םייֵה ַא ןעֶמעֶג ייֵז רעֶדייֵא .עֶלְננּי-רֶחֲח יִד ּצ רעּפִעֶּב רעֶר טְנאָ יֹזַא

 ,טיֹורְּב ןעֶּבעֶג ְךיֹוא טעוֶו רעֶד ,ןייֵצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה סע רעֶיו

 .ןעֶייַּפְׁשְנייַרַא עֶשאק רעֶד ןיִא טיִנ ראָמ ,רעֶייַטְש ּוצ טיִנ טיִג סע רעוֶו 8

 .הָעַּד ןייק טיִג טאָה רע,.ה .ד - 258 יי = עשאק

 .(ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג

 !ןעֶרעוֶו טְכאַרעֶג טיִנ טְכאַנ ןעֶנעֶג לאָז סע
 ירעֶד טְכאַנ ייּב ןעק יז סאו ,ְךאַז עֶטְכעֶלְׁש א ןעֶלְהעֶצְרעֶד טְרעֶה ןעֶמ זַא ,ןעֶמ טְגאָז

 םֹלָח ןיִא ןעֶקָערֶׁש

 ןעֶקְנאַרעֶג
 ,ןעֶקְנאַרעֶג עֶרעֶדְנַא ןעֶמ שְמּקעֶּב .ןעק קְנאַלְּפ יִד רעֶּביִא טְמּוק ןעֶמ זַא

 .הָטּומ ןְרעֶרנַא ןַא ראָג ןיֹוׁש ןעֶמ טְמיִקעֶּב אַז עֶרעֶוְׁש א רעֶּבִרַא טְמּוק ןעֶמ זַא - סי



 ,ניָצומְׁש ןּוא ןעֶמיִרעֶגְּבָא .ה ,ד שש

 8 רעֶגעְֶנאָהעֶג

 ,רעֶנעֶגְנאַהעֶג
 ! ןעֶמ ראָט םעֶד ראֿפ .הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןיִא םעֶנעֶגְנאָהעֶג ַא טאָה םע רעֶֶו

 ,ןעֶנְראַמְרעֶד טיִנ קיִרטְׁש

 ,טינ אעיצמ אבב) אתיניב ףיקז :הירבח היל אמינ אל ,היקתוידב אפיקז היל ףיקור
 .47 דָנּוה :ְךיִלְָהַע -- .(טימש זמר םיטּפשמ שוקלי

 .ןעֶהעֶג
 ,טיִנ הָטְרַח ןייק ןעֶמ טאָה ןעֶרְהאָֿפ טיִנ ףיֹוא ןּוא ןעֶהעֶג טיִנ ףֹוא ן

 | .טיִנ ןעֶמ טְלאֿפ ְּךייֵלְג טְהעֶג ןעֶמ וַא ?
 .(עֶמעֶלַא טיִמ סֶע טְהעֶג :רעֶרָאפ ,סע טֿפיֹול ,טְהעֶג סע וא }

 .ֶהיֵא טאָרעֶג סעֶלַא סאָו ,ׁשֶנעֶמ רעֶכיְִקִלְג א
 || ןעֶמ טְנאָו .דְניוְׁשעֶג ְּךיִא הענ ;ְךיִרָק ךיא .ןעֶמ טְנאָז .עֶיְלאָואָּפ ְּךיִא העְנ 4

 | .ְךיִׁש יִד םייַרעֶצ
 ןהְיַא ְּךִז טְנאָלְק יֹזַא -- .דיִלְסְקְלאָפ ַא סיֹוא -- ץ. עסאסו} = ץעֶיְלאָואַּפ

 | + .ןעלעׁש ןעֶדרָיצ טי לאָמ ןייק יִ ןעק יז סאוָ ,רעֶממְִמְׁש רֶהיָא ףיֹא
  ןִהַא טְהעֶג ׁשֶדֹוק-תֶּבַׁש רעֶד ּואוו ,הענ

 .ןירעפִנעֶַא םעֶניִא ליוו ןעֶמ ןעוֶו ,ןעֶמ טְנאָ
 שד

 ,ןעֶמּוק רעֶכיִנ ּוד טְסעֶו שילאָואָּפ העֶנ )( 
 .ןעֶלאַּפ טיִנ ּוד טְסעוֶו .ּךעֶלעֶמאַּפ העג

 ,םוֿפ-ּוצ טְהעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד ּואו .טְראָד 8
 .אֵּמֶּכַה-תיִּב סאָד טְנייֵמ ןעֶמ

= 

 ןו העָנ .דְנייֿפ ךיד טאָה ןעֶמ ּואוו .ניִנעוֶו הענ .ּביִל ְּךיִד טאָה ןעֶמ ּואװ .טְראָד 9
 ,טיִנ

 ואָרִג ןייק טְסְקאַו ,ליֿפ טְהעֶג ןעֶמ ּואוװ 0
 ׂ ."עֶרֹוצְמ-עירוחי יוִו .םעֶנייֵא-ןיִא ןעֶהעֶג ייֵז 1

 מאַוצ רִמָּת ְּךי ןעֶטְלאַה סאָו .ןעֶׁשנעֶמ עֶניִרְריִג ןוא עֶטְכעֶלְׁש ייֵוְצ ןיֿפ ןעֶמ טְנאָז

 ,ןעֶהעֶג ּוצ ׁשיִמ ּוצ ןעֶמעֶו טיִמ ,אָד טיִנ זיִא םַע ןפ
 ,ןעֶרעֶד ּוצ ןעֶמעֶוֶו טיִמ ,אָד טיִנ זיִא סעי .ה .ד

 קיִרְּב רעֶנְרעֶזיא ןַא ףיוא טְהעֶנ רֶע 8

 ,ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶרעֶכיזְמּוא ןיִא ןייבא טינ ךיז טְזאָל סאָוו יע ר

 ,דְנאַוַו רעֶד ייֵּב ןעֶמאָׁש ַא יו ,טְהעֶג רֶע 4

 .ןעֶהעֶז ןעֶׁשְנעֶמ ןייק ןּוא ןעֶהייֵרק רעֶנְהעֶה ןייק ןעוֶו ,טְהעֶג רֶע 2
 .ןעפאָלְׁש עֶלַא ןעֶו ,טְכאַנ ייַּב טְהעֶג רֶע סאָו ,בּנִג םעֶד טְנייֵמ ןעֶמ

 הָיַלְּב העיר טְהעֶג רֶע 6



 לעֶרְגיִזעֶג טנז 9 תנא
 ו

 ,םייַז ַא ףיֹוא ןעֶהעֶג ןעֶמ לאָז א עוייּב ןוֿפ 7 סע

 'וִ העֶג ְךיִא .ְךיִמ ּפעֶלְׁש 8

 ,טְניֹואוועֶג
 ,רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶמ טּוהְמ יֹוזַא ,דְנעֶנּוי רעֶד ןיִא טְניֹואוועֶג זיִא ןעֶמ יו

 ,(ךי ןעֶנייוֵועֶג

 ,רעֶטְלֶע רעֶר ףיֹא ןעֶמ טְּבייֵלְּב םעֶד יי דעני רעד ןִא יז טְנייועג ןעֶמ םאֶוו וצ
 .רעֶניוִועֶג

 ,רעֶליִּפְׁשְרעֶפ רעֶטְצעֶל רעֶד זיִא רעֶניועֶג רעֶטְׁשְרֶע רעֶד

 .לִׁשנעֶטְראק םיּב
 | ,ועָסיוועֶג

 ,ןעֶצְראַה ןיִא גְנאַלְׁש ַא ויִא ןעֶסיִועֶג וייַּב א 1
 ,הּור ןייק טיִנ טיִנ ןעֶסיוועֶג וייַּב 8 9

 ,דנּוזעֶג
 ןעֶמעֶנ ןייֵלַא ְּךיִז ןעֶמ ןעק ןעֶּבעֶל םאֶד -- דֶנּועגיִּבַא

 .ְראָוְכִרְּפְׁש סעֶמּפאַהְצְעֶׁש -- ע. ףֹוַז = יִּבַ
 .(461604.) דָנּוזעֶג

 יךַײה ןיֹוׁש ןעֶמ זיִא ,דְנּוזעֶג ראָג זיִא ןעֶמ זַא 1

 .ןעֶהעֶועֶג קְנאַרְק רעֶדייֵא ,טְרעֶהעֶג דְנּוועְג רעֶסעֶּב 7

 לפֲא זיִא סע סאוָו ירגיקי םיִג 18 גּונַעַּת רֶהֵעָמ ןעֶּכאָה ןְרעֶטְלֶע יִד זַא ,טיִמְרעֶד ט טְנייַמ ןעֶמ

 ןעֶהעֶו ייֵז סאוָו ,רְניִק םנוֿפ רעֶדייֵא ,דָנּזעֶג זיִא סֶע זַא ,ןעֶרעֶה ייֵז רונ ,ייֵז ןֿפ טייוו

 ,1 רייֵל ןוֿפ ְךּּפיִה רעֶד -- .טייַהְרעקְנאַרק םייַה רעֶד ןיִא ְךיִז ייַּב סֶע

 .רעֶדִנּוזעֶג

 ,ןעֶהעֶטְׁשַפיֹוא ןעֶקְנאַרק ַא ןּוא ,ןעֶנעֶל ְךיִז ןעֶדְנּוזעֶג ַא ןעֶסייֵה טיִנ ראָט ןעמ :

 - ,ידניִועֶג

 .רעֶדְניִק םיוא ןעֶמ טיִנ רעֶדְניִועֶג ךְרּוד
 ַא רעֶניִק יִד ןעֶכאַמ ןעֶגעֶמ ייִד םאוָו .ןעֶשְנֶמְזֹה ןיא םיִתרָׁשְמ ןעֶמ טְניימ רעֶרְנִזעֶג

 ,םָׁש ןעֶמּ

 ,לעֶדְניִעֶג
 ,ְהעֶוְׁש רעֶד ןּוא רעֶניְׁש יִד רע ןּא ְךיִא :לעֶדְניעג ןיילְק ַא ראָנ ןעֶעֶז ריִמ

 ,הָמֹודְכּו ,הֹמֹלְׁש ןּוא ְךּורָּב .עֶנייֵרְט ןּוא עֶנייֵרְּב ,לעֶבייֿפ ןּוא לעֶצעֶג

 ןעֶניֹוא יד ןיִא רֶהיִא ייַּב סאוָו ,הֶהָּפְׁשִמ רֶהיֵא ןוֿפ טְלְהעֶצְרעֶד ֹורָּפ ַא לאָמַא טאָה יֹוזַא

 | ןילְק ראָגןעֶועוֶועֶג יז יא



 ,דְלעֶג
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 60 ןעיהְטעֶג

 ,ןעֶיֹורְמעֶג
 ,ליפ טיִנ ריִמ .יֹורְמעֶנ ןּוא ,לֵאיֵרְבִג ְךָאָלַמ ן'ךאֿפ ְךיִמ טְלאַה

 .18 בָר ;{ ְּךֶאְלַמ ;(ןיי דֶׁשֹוח .לֵגְרעפ

 6 ,לעֶנ
 !הָּבַר הָחְמִׂשְּב .עניִרנִּב עֶלעֶגְּב 1

 .ןּוא לעֶג זיִא יִז ׁשֶטאָה הֶּכּכ רעֶקּואיֶמ ַא טיִמ ְךיִז טייֵרָפ ןָתָח ַא ןעוֶו ,ןעֶמ טְגאָו

 או

 ,יהְּבַ הָחְמִׂשְּב ,הָּנרְב ָליֵּבי : זְרעוֶו סיָנופ עיִדאָראַּפ םֶלַא

 : ,םְקאו יוִו ,לעֶג

 ,טְלעוֶו ןייק זיִא .דְלעֶג ןְהָא 1
 לעֶג ףיוא ןּוא ,דְלעֶג ףיֹוא .דְלעֶג ףיֹוא :טְלעוֶו יד טְהעֶטְׁש ןעֶכאַז ייֵרְד ףֹוא ?

 ;) יוטו "דמֹוע םלֹועה םירבד השלש לע- :ץאֵז ןעֶׁשיִרּומְלַּת םעֶד ףיֹוא עיִראַראַּפ

 .('ב הנשמ ,יא קרפ

 .דְלעֶג ןייק טיִנ ןעֶמ טְגְראָּב 'ָּךיִא-טְלאָז ןּוא 'ָךיִא-טְלאוָו ףיֹא 2

 ו .ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶרעֶכיִזְמּוא ? ףיֹוא .ה ,ד

 עד ןוא לעֶטייַּב םעֶד טאָה רעֶנייֵא :טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא סֶע טְהעֶנ יֹזַא 4
 .רֶלעֶנ םאָד

 : .רילְָקלאָפ ַא םיֹוא

 : ,טיִנ ןייֵלַא טאָג טאָה דְלעֶג ליֿפ יֹזַא 8
 .רְלעֶג ליפ רֶהעֶז טְסאק יִז סאוָו .ְךאַז ַא ףיֹוא ְךיִז טְרעֶדְנּואװ ןעֶמ זַא

 /  יׁשְשייַּב רעֶגְנאַל רעֶד טיִמ ןעֶמ טעֶקְסאַרְט ,דְלעֶנ טְמּוקעֶּב ןעֶמ זא (
 ינעֶרְפ 1 ןּוא םיֹוהְנ ְךיִז ייַּב טְרעֶו ןעֶמ .ה .ד -- ץ. ט288826 == ןעֶקְפאַוְט

 .טְלעוֶו רעֶד ְךאָנ

 | קי ַא טְלעוֶו רעֶד ייַּב ןעֶמ טְסייֵה ,רֶלעֶג סאָד ןָא טְרעו ןעֶמ וַא ? 
 : ,ךיֹוא לַָׂש םעֶד ןָא ןעֶמ טרעוֶו ,דְלעֶג סאָד ןָא טרעֶו ןעֶמ זַא 8

 עא אז 5 ,לגְרעפ

 {: .רָלעֶג טְניוועֶג ָנ ןעֶמ וַא  .טײקמּורֿפ ןעֶמ טְכּוז ,דָלעֶג טרילרעֿפ ןעֶמ וא 9
 א | ,טײקמּורֿפ ןעֶמ טְריל

 : .דֶלעֶג הָטְרעו זיִא לע טְלְהאָצ ןעֶמ וא 10
 ןָתָה אָד זיִא .דלעֶג אָד ויִא 1

 .לעֶייֵמ םעֶרָא ןַא-;-וצ ןֶכרִׁש רעֶד טְנאָז יֹזַא
 4 .ץיִרּפ ַא דְלעֶג ןייַז ראַפ זיִא רעֶכיִלְטיִא ןֶפ
 1 !סיֹורְנ זיִא רֹיבָּכ רעֶד יִּבַא = דְלעֶג הֶרָּפַּכַא 2

 וי לא .ףֹחָ ַא ןעֶנְהיִפְסיֹוא ליִװ סאו ,רעֶנייֵא טְנאָז יֹזַא -- קץ. םֹנָצ == .ִּכַא

 ,ןעֶטְסאָק עג םֶהיֵא לאָז
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 ,דְלעֶג טְסאק םפַא ןוא ןייֵרַא
 .טְפעֶׁשעֶג ַא ייַּב .ה .ד

 ,ןעֶהעֶזּוצוצ ןּוא ןעֶהעֶטְׁש ּוצ טּוג זיִא ןעֶלְהעֶצ-דְלעֶג ייֵּב
 !דְלעֶג ויִא -- ייֵלייִרָּב

 | הָרת-ןִּד ַא ייַב טְנייֵמ ןעֶמ
 .הָרָצ עֶסיֹורְג א ויִא .אָד טיִנ זיִא םִע זַא רעֶּבֶא .הָרָז הֶדֹובָע ןַא זיִא דְלעֶג
 ,םיִנ דְלעֶג ןייק זיִא עֶטאָלְּב רעֶּבָא .ֶטאָלְּב זיִא דֶלעֶג

 ץ. ענסוס == עֶטאָלְּב

 ,טראָד סע זיִא לאָמַא ,אָד םִע זיִא לאָמַא -- גיִכעֶלייֵק ויִא דְלעֶג
 .דְנּוה טְּבייַלְּב דְנּוה ןּוא ,געוֶוַא טְהעֶג דְלעֶג

 רשע ןעֶנְראק א ןוֿפ ןעֶמ טְנאָזיֹוזא
 ,דְלעֶג ּוצ טְהעֶג דְלעֶג
 ,קאַו ןעֶּכאַרָג א ןיִא ראָנ ְךיִז טְלאַה דְלעֶג

 ןעֶמְלאַה טונ רֶלעֶג סאָר ןעֶק סאוָו ,ןעשְנֶמ ןעֶּבאָרְג ,ןֶגירריִג א טְנייֵמ ןעֶמ
 ןעֶריֹולְרעפ םעֶלַא - ןעֶריֹולְרעֿפ הָטּומ ,ןעֶריֹולְרעֿפ ּבְלאַה - ןעֶריֹולְרעֶפ רְלעֶג

 ,תֹויָשִק עֶלַא טרעֶּפְטְנערעֿפ דֶלעֶג
 ,ןעֶטְלאַה ּוצ יו ,רעֶגְניִרֶג זיא ןעֶניִדְרעפ ּוצ דְלעֶג
 * ? דְלעֶג טְלעֶמְש ןעֶד ויִא רעֶּבָא !טְלעֶמְׁש -- דְלעֶג

 טאָה סֶע .ה .ד ,יטְנעֶמְׁש -- רֶלעֶג; :יִלְטְלעעפ ןיא .טְפאַהְצְעֶׁש טֿפֶא טְגאָז ןעֶמ
 טְלעֶמׁש ןעֶד ויִא-  :טְראָוכיִרּפְׁש  סאָד טְגעֶרֿפ ףֹוחעֶר .הָמְעֶו ןעֶמיֹוג ןייק .שיִנ
 ןּוא ,הָמְרעֶװ ןעֶמיֹווְג ַא יִקאֵמ טאָה דְלעֶג זַא  ,סיֹוא טיִמְרעֶד טקירד ןּוא 3 דְלעֶג

 .םיירָנ םּוצ ראָנ ןעֶמ טְנאָז יטְלעֶמְׁשי

 ,תֹואיִצְמ ףיֹוא געוֶוַא טְהעֶג דְלעֶג עֶצְנאַנ סאָד

 יִא סע זא ,טְנייֵמ רֶע לייורַָנ ,טיִנרֶנ ייֵ ףְראַרעֶב רֶע סאוָו ,ןעֶכאַז טפיֹוק רעֶניִא ןעוו
 .הָאיִצְמ עֶסיֹורְנ ַא

 ,ליֹומ סאָד טְלעוֶו רעֶד ןעֶמ טְּפאָטְׁשרעֶפ דְלעֶג טיִמ -- ילֹּכַה תֶא הָנֵעַי ףֶסֶּכַה
 ,ליוא זיִא םעֶד ,דְלעֶג טאָה םִע רעוֶו -- ילֹוחְל ׁשֶדֹוק ןיֵּב ליִּדְבַּטַה
 .ןעֶכּוְּבֶא סִע ןעֶמ זומ טְראָד ןעֶריולְרעֶפ דְלעֶג טאָה ןעֶמ ּואו

 .טְפעֶׁשעֶג ןעֶּבְלעֶזְמעֶר ייַּב : .ה .ד

 .ןעֶמעוֶו ייַּב ,אָד טיִנ זיִא סֶע -- 'םִיַמָּׁשַה לֵּטִמי ;אָד טיִנ זיִא דְלעֶג -- דִל ןְּתיוי 1
 ץיִרָּפ םייַּב זיִא דְלעֶג סאָד -- 'ץֶרָאָה יִּנַמְׁשִּמִמי ;ןעֶהייֵל ּוצ

 .םְטְכאַניּוצ-תָּבַׁש ןוֿפ רמָז ַא ןוֿפ עיטְסעֶואַרְט

 ,לֶבֵׂש טיִמ רעוֶו ןּוא ,דְלעֶג טיִמ רעוֶו 9

 .ןעק,רֶע סאוָו טיִמ,ןעֶפְלעֶה ןוא סְגייזןּוְט זּמ רעֶכיִלְטיִא
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 ,רעֶלעֶג

 ,הָמיִמעָג

 ,טיִנעֶג

 ,טְפאַׁשְטיִנעֶג

 ָפאַׁשְטיִנעֶג - וק

 .ןעֶנעֶרְפ טיִנ חקַמ ןייק לאָז רעֶד עֶנעֶׁשעֶק ןיִא דֶלעֶג ןייק טיִנ טאָה םִע רע
 םיחפ) םימד ךל ןיאש העשב חקמה לע דומעה לא -- ץ. 8/08000 == ץנעֶׁשעֶק

 ן'יב ,חינ ,אעיצמ אבב) םימד ול ןיאש העשב חקמה לע ויניע הלתי אל ; (ב ,בייק

 ' - .ןעֶזיֹוה יִד ןּוא דְלעֶג סאָד טְריִלְרעֿפ ?יֹוִהְּב אֵצֹוי

 .סַֹא םיִנ םָעּנ ןייק טמי ,ׁשיִנעֶליֵא ןיִא טְפעֶׁשעֶג א טְכאַמ ןעֶמ ןעֶו .ה .ד
 !ראַנ : רעֶנעֶי ְךאָנ טֿפּור ,דְלעֶג סאָד ןָא טְרעוֶו ןעֶמ סאוָו .גּונעֶג טיִנ

 אז. ?, 8 .לְגרעפ

 ,םידָזֲח דּוי ַא יו ,דְלעֶג ליֿפ יֹוזַא טאָה רֶע
 ,טיִנ דֶלעֶג ןייק ראָג טאָה רֶע .ה .ד

 ,עֶמאַמ-עֶמאַט טיִנ ראָנ ,סעֶלַא ןעֶמ טְמּוקעֶּב דְלעֶג ראֿפ

 ,טיִנ לָמֵׂש ןייֵק ראָנ .סעֶלַא ןעֶמ טְמּוקעֶּב דְלעֶג רַאֿפ
 ,טְלעוֶו עֶָנעֶי ןּוא יד ןעֶמ טאָה דְלעֶג ראֿפ
 ,רעקּוצ ןעֶמ טְניִרְק דְלעֶג ראֿפ

 ּבָא טיִנ ְךּוּדִׁש ןייק טְהעֶג ןעֶנעוֶו דְלעֶג ןוֿפ
 ןיראָּפ רֶע יִא .דָלעֶג ןייַק טיִנ טאָה רע זַא - יּוּכַה ןֹרֲחַא-ִּב רֶועֶלָא-ןֶּבםֶחְנּפ

 יְךְראַּפ ַא
 הָרע ליֿפ טיִנ טְלעֶו רעֶר יי רֶלעֶג ןֶהָא יִא ןְֶחירעֶטְסעֶרְג רעֶד

 ,דְלעֶג ןייֵק טְפאָק ןעֶנעֶרֿפ
 ,דְלעֶג ןייק טיִנ טְסאק ןעֶּבאָה ּביִל ןוא ןעֶגאָזוצ
 ,םייֵרָג ןייק יםעט ןייק .הָרֹוחְס ןייֵק .דְלעֶג ןייק
 : ןׁשיִט םעֶד ףיֹוא דְלעֶג -- ׁשיֿפ ,אֵּביִר

 ןנאָז ןעֶמ ;הְלעֶג ןָמּוזמ הָרֹוחְפ ַא ראַֿפ טְְנאַלְרעֶפ ןעֶמ .ה .ד -- ק- עַצֹעמ == אַּניִ

 ֹוא .ׁשיִט ץְּכיֹוא דְלעֶג סאָד געֶל ,ׁשיַפ ןעֶּבאָה יד טְסְליוִו : הָנֹק םּוצ ְךיִלְמעֶג

 .ןָיומ ןעֶלעֶטְׁשְייַא לאָז ןעֶמ ,טְכיֹורּבעֶג ליִׁשנעֶטְראַק םייּ

 ,רעֶלְהעֶפ ןייק טיִנ טְכאַמ רעֶלעֶג ַא
 ןנװ רעֶטעֶואָקעֶג ַא ויִא ןּוא יאמר א ויִא רעֶמיֹור ַא .ה .ד ,יעָלעֶג ַא םּראְו

 | 7 .רעֶטיֹור ..לנְרעֶּפ

 ,ןעֶלייֵה ּוצ רעוֶוְׁש זיִא הָיִמעג ןעֶסיִרעֶצ ַא

 טהירכעְּבָא יִנ ְךיִז טאָה ןעֶמ ויִּב.טיִנעֶג רעֶהירְֿפ טיִנ טְרעו ןעֶמ



 ןעֶגיֹוטְׁשעֶג 6

 העֶסיִנעֶג
 .טיוט ןִכאָנ טְׁשרֶע ןעֶמ טְסיִנעֶג קאָּב ןעֶמעֶּפ ַא ןוֿפ ןּוא ריִבָנ ןעֶנְראַק ַא ןוֿפ

 .לאָרעֶגעֶג
 יטְלאָרי סִע יֵּצַא .. :ראוע ,ילאָרי זיִא םִע יִּבַא -- לאָרְּפאַק ַא רעֶדָא ,לאָרעֶנעֶג ַא

 : (.ְךיִז

 רֶע יִּבַא .גיִטְליִגְכייַלְג םֶהיֵא ןעֶנעֶז ןעֶכאַו עֶלַא סאוָו ,רעֶנייֵא טְנאָז -- ץ. 807 == יִּבַא
 .ליִצ םּוצ טְמּוק

 ,רעֶנעֶלאַפעֶג
 ,םיֿפ יִד טיִמ טיִנ ןעֶמ טעֶרְט םעֶנעֶלאַפעֶג א 1
 ,םאָנ טְֿפְלעֶה םעֶנעֶלאַֿפעֶג םעֶד 9

 | ,ןעֶניֿפעֶג
 .ןעֶמעֶנְטיִמ טיִנ ןעֶמ לאָז .םְנעוֶוְרעֶטְנּא ןעֶניִפעֶג ןעק ןעֶמ סאו 0

 -טיִמ גיִמעֶגרֶהעָז טיִג ןעֶמ הְראַעֶּג ּייו ֶנֶגייֵא סאָד זַא ,טְּפאַהְצרעֶׁש סאָד טְנאָז ןעֶמ
 .ןיירַא געוו ןיִא ןעֶמעֶנּוצ

 נירְקעֶג
 ,םֶע טְסייֵּב רֶהעֶמ ץְלַא ,טְצאַדְק ןעֶמ רֶהעֶמ סאוָו -- ץעֶרְק א יוִו זיִא גיִרְקעֶג ַא

 .ןעֶטאַרעֶג
 ,ליֹואוויֵקאַט סֶע ויִא ,טאָרעֶג םִע זַא -- ילֹוחְל ׁשֶרֹק ןיִּב ליִּדְבַּמַה 1

 ע. 1880 == יִקאַט

 ןעֶטאָרעֶג יִקאַט ראָנ .ןעֶטאֶרְּבְרעֶּפ טיִנ ןּוא טְנעֶרְּבְרעֶפ טינ
 .ןיכעק עֶטיג ַא רֶהעֶז זיִא יִז זַא ,ןיא ְךיִז טְרעֶר סאָו ,עֶט'תיִּבַה-לַעּב א ךיִז טְמְהיִרעֶּב יזא

 ,טְכעֶרעֶג
 !טְכעֶדעֶג זיִא רֶע סאוָו ,םעֶד העָו

 ןעֶניְׁשְךִבעֶנ זימ רֶע ןּוא ,ןהְטעֶג הָלְוע ןַא יַאְוא םֶהיִא טאָה ןעֶמ .ה .ד
 ,רעֶנעֶלאוַוָׁשעֶג

 .ןעֶסֶע םעֶלַא געֶמ רעֶנעֶלאַוְׁשעֶג ַא
 .ןעֶדאַׁש רֶהעָמ טיִנ ְךאַז ןייק ןיֹוׁש םֶהיֵא ןעק סֶע .ה .ד

 הֶניוְׁשֶג
 ,ןעֶּפאַח ּוצ ייֵלָפ טּונ ראָנ זיִא דְניווְׁשעֶג

 ןעֶגיֹוְׁשעֶג
 - ףעֶגיֹולְפעֶג טיִנ ,ןעֶגיֹוְׁשעֶג טיִנ

 -ָנּואוועֶג ְּךיִז טאָה טְסיִרק  רעֶד .טְסיִרְק ַא טיָמ ַחֹוּכיִו ַא טאַהעֶג טאָה די ַא : עֶטאָדְקעֶנַא

 -רעֶד . םֶהיֵא טאָה ןוא  ,טְרְהאֿפְלעֶמיִה יִד ןָא .ןעֶּבֹולְג טיִנ ליִו דּוי רעֶד זַא .,טְרעֶד

 ףיֹורעֶר .ןייבא לעמיה םעֶר ןיא :ןעֶנֹוטׁשעֶג ךיֹוא ךאָר זיִא ּונַַּר הָׁשֹמ זַא ,טְנְהאַמ
 .טרעפְטְנֶעעֶנ סאָר רוי רעֶד םֶהיֵא טאָה



 4 טְפעֶׁשעֶג

 א 04
 .טְפעֶשעֶג .--

 : וָׂשֵע רעטעֿפ יוִו ,טפעֶׁשעֶג ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע } = |
 .ןעוניל אָט א -א8ֿ הָרָוכְּב יִד טְפיֹוקרעֶפ טאָה וָׂשֵע יִו יֹוזַא ,טֿפעֶׁשעֶג טְכעֶלְׁש ַא .ה .ד

 .ףיולְטְנֶע ןוא עֶלאַּפ ַא ּבֶא םייַר טְפעֶׁשעֶג טְכעֶלְׁש ַא ןוֿפ 9
 יִקַיַה טיִמ ּוליִפֲא ,ןעֶטְסְלעֶנְׁש םַא יוִו ןעֶהיִצ קירּוצ ְּךִז .ה .ד -- ע. קס/ג == עֶלאַפ

 ,רָנ

 .ןעֶטְלעֶׁש טיִנ יפ ןייק ןעֶמ ראָט רַנ ַא ראַֿפ
 ,('א ד"צ ןירדהנס) ,הימק האמרא יזבת אל ירד הרשע דע ארוינ

 ,ןעֶבארְג
 ,ןייַרַא ןייֵלַא טְלאַפ רעֶד ,ןרעֶדְנַא ץְראֿפ ּבּורְג ַא טְּבאָרְג םָע רעו

 ,(ז"כ ,ו"כ ,ילשמ) לֹפִי ּהַּב- תַחַׁש הר

 ,דאָרָג
 ,(תֹונֲעַׁשֹוה יד ייַּב טיִנ ראָנ טּוג גיִדְנעֶמְׁש זיִא דאָרְג

 .ראאַּפ רעֶד ּוצ טיִנ ךעֶלְטיִר ןעֶמ טְמעֶנ תֹונעַׁשֹוד ּוצ

 ,ןעֶשאֶרְ
 .לעֶּברעֶק ןעֶטְלעֶו ַא ןוֿפ רעֶסעֶּב זיִא ןעֶׁשאֶרְג רעֶניִרְנעֶטְׁש ַא 1

 .19 רעֶסעֶּב .ֶנְרעֶפ
 ,בָלָח טיִמ טְריִמְׁשעֶג ויִא סאוָו .ןעֶׁשאָרְג רעֶד זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג 2

 ,םיג טְקעֶמְׁש ,ןעֶלְרְנאַה אה טיִנ רֶהיֵא טימ ראָט רּוי ַא סאו ,הָרֹוחְס ַא ןּופ טְכְניִדְרעֶפ ַא ,ה .ד

 .ןעֶנאָלְׁשעֶג טרעוֶו רע או טראָד טְליִנ ןעֶׁשאַרְנ רעֶד 8
 .ןעֶׁשאָרְנ ןייק הָטְרעו טיִנ ןייֵלַא זיִא .ןעֶׁשאָרְג םעֶד טיִנ טְניֹוׁש םִע רעוֶו 4
 (.הָמָׁשִנ רעֶד ייֵּב,.. : ראוו) .קעָּפּוּפ םייַּב ןעֶׁשאִרְנ ןייק טיִנ טאָה רֶע 5

 -םעֶדא ןעֶסיֹורְג ַא ןּוֿפ ןעֶמ טְנַאָז יֹוזַא --{ םָצמִצנ םץמסאע ;ע. 2סעסא == קעָפיּפ

 .ןאַמ

 ,בֹורְנ
 ּבּורְג םּוצ רעֶטְנְהעֶנ ןעֶמ זיִא ,גאָט ַא סאוָו ו
 ,יֹורג

 ,ּבייט ַא יו ,יֹורְ
 .סיֹורְנ

 ,גיִדְנעֶציִז דֶנּוה ַא יו ,םיֹורְנ }
 ,ריִזֲה ַא ףיֹוא עקאָרְס ַא יוִו .םיֹורְג 0

 עי 5088 == עֶקארק

 !נֹונְמּוינוג יו ,סיֹורְג 2
 ,שּורנ

 ,ׁשּורֵּפ ןייק טיִנ זיִא ׁשּורָנ ַא
 ,ןירג

 ,ואָרָנ יו .ןירְג
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 ,הָנֲאַד

 דעֶרָג ַא ְּךאָנ זיִא .טיִנ םיִסָכְנ ןייֵק ראָנ רעֶּבָא -- 'הָנֲאַד הָּכְרַמ .םיִסָכְנ הָּבְרַמ 1
 - .הָנֲאד עֶרעֶס

 .(ז הנשמ ,יב קרפ ,תובא)

 .ףאָלְׁש םעֶד געֶוַא טיִנ ןעֶמעֶנ תֹונֲאַּד עֶדְמעֶרְפ
 | ,דאַד

 ?ּוד טְסְקאַנְק סאוָו !ְּךאַד רעֶמעֶרָא

 .(ךיק ןעֶמְכאַד
 -עָמ ַא ראָנ סאָד זיִא ףֹוס םּוצ :ְּךיִז טְכייֵל ןְרעֶדְנַא םייַּב זַא .ְּךיִז טְכאַד םעֶנייֵא

 .לעּפעֶנְק ןעֶש
 יִזֶסעֶּב גיִדְנעֶמְׁש זיִא םעֶנעֶי ייַּב זַא ,טְנייֵמ ןּוא אֵּנִקְמ ריִמָּת זיִא סאוָו ,ׁשְנעֶמ ַא .ה .ד

 ךיִז ייַּב יו

 ,קְנאַד
 ,ןעֶנעֶלְנייַרַא עֶנעֶׁשעֶק ןיִא טיִנ ןעֶמ ןעֶק קְנאַר א

 ןק. 8065260 == עֶנעֶׁשעֶק

 ,ןעֶמְנאַד
 ,ןעֶקְנאַד ּוצ טאָנ סאוָו ראֿפ ,טיִנ טְסייוֵו ןעֶמ }

 םֶהיֵא טיִמ טאָה טאָנ רֶסָח ןעֶסיֹורְג ַא אַּפ סאָו ,טיִנ ראָנ ׁשֶנעֶמ רעֶד טְריֵּפְׁש לאָמְכְנאַמ

 .ןּוהְמעֶנ

 ,ןעֶּביֹוא טְציִז סאוָו .םעֶד .ןעֶּביֹול ּוצ ןּוא ןעֶקְנאַד ּוצ 9
 .ןעקְנאַד טאָנ ןעֶמ לאָז ְּךאַז רעֶכיִלְמיִא ראַפ .ה .ד

 | ,ראָטְקאָד
 .רְהאָי טּונ ַא ןעֶׁשְניוִו טיִנ ןעֶמ ראָט אֵפֹור ַא ןּוא ראָטְקאָד ַא }

 .עקְנאַרְק ךס ַא ןעֶּבאָה ייֵז זַא ,רֶהאָי שּוג ַא טְפייֵה ייֵז ייַב לייַו
 ,ןעֶלייֵה שיִנ ןיילא ְּךיז ןעֶק ראָטְקאָד ַא 8
 ,תּולַּד םעֶד ןעֶּבייֵרְטְסיֹרַא טינ ראָנ ,םעֶלַא ןעק ראָטְקאָד רעֶד 3

 ןְראָד
 ,טיואוו רעֶד זיִא עֶטיִקיִמ ּואוו ,ףָראָד םעֶד ּוצ זיִא העוָו ןּוא ְךֶא זַא 1

 ןעֶמ טְרֶעוֹורעֶּב יזא - עץ. שס)/ == טיואוו ; עז16168 == (ןעֶמאַנְנְרעֶיוּב) עֶטיִקְיַמ

 ,סֵנרּפ ןעֶטְכעֶלָׁש ַא טאָה יִז סאוָו ,הָּלַהְקַא שש 7
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 .גאָט ןעֶניִצְנייֵא ןייֵא ,,,לושש - רו 7

 - רעד 66 רעֶראַד

 יעְמְׁשְטעֶרְק יֵד טיִנ זיִא םִע .ףְראָד סאָד טיִנ זיִא סֶע 2

 .ןְרעֶדְנַא םוצ סְנייֵא טיִנ טְסאַּפ סֶע .ה ,ד -- ץ. 82/07מ8 == עץַמָׁשמעֶרק
 ש טנ7 עו ט א 7? ל"

 ,דָנוה א ףְראָד ןעֶכילְטיִא ןוֿפ
 .ןעֶּבְראֿפ עֶנעֶריִׁשְרעֶּפ ןּוֿפ ןעֶטְראָק טְמּוקעֶּב ןעֶמ זַא ,ליִפְׁשְנעֶטְראַק םייַּב ןעֶמ טְכיֹורְּבעֶג

 ,לעֶטְרעֶטְׁש ַא ןעֶראוָועֶג זיִא לעפְרעֶד םעֶד ןוֿפ 4
 .רעֶסיֹורְג ַא ףֹוס םּוצ טְרעוֶו םֶלֹוע םעֶניילְק א ןוֿפ ןעוֶו

 ,רעֶראַד

 .עֶטעֿפ ןְהעֶצ רעֶּביִא טְּבעֶל רעֶראַד ַא

 שֵבָד
 ,יאֵל עיִנ ,יאד עיִנ -- .ּךצְקּועַמ אלו .ְךֵׁשְבּוּדַמ אֹל

 .ריִמ ףיֹוא טיִנ ייֵרָׁש ןּוא הָבֹוט ןייק טיִנ ריִמ ּוהְט .ה .ד -- ע. תוס 08) תוס 1

 .לְנְרעֶפ ('כ השרפ יהבר רבדמב) ךצקוע ןמ אלו ,ןשכוד ןמ אֹל :הערצל םירמוא

 ׂ ' 8 ןעֶגאָלְׁש ג (ןיינ) לֵהֹומ

 ,אֵנְּבּוד
 | ּךייַט רעֶנְּבוד רעֶד יוִו .ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןעֶּבאָה ףְראַד רֶע

 ּומ אָנּכר ןוֿפ ְךיַמ רעֶד וַא .טְניימ ןעֶּביֹלְנְפִקְלאָּפ עֶר -- ץ עשנווט = אְָּח
 עֶרעֶדנַא עַלֵפ ןוֿפ ּךֹוא ןעֶמ טְגאָז סאָד) .ןעְֶׁנעֶמ א רֶהאָי עֶלַא ןעֶנְיִלְׁשְרעֶפ
 +ןעֶכייֵמ

 ,ןְרָעיֹוד
 ,םיִרּוּפ ויִּב תיִנֲעַּת-רֵּתְסֶא ןוֿפ טְרֶעיֹוד סֶע }

 .טיבְרַא רעֶדילאָפְנא ,רעֶטְכעֶלְׁש ַא ןופ
 ,יִׁשֵׁשַה ףֶלֶא םּוצ זיִּב ןֶרֶעיֹוד טעוֶו סֶע 9

 .ןְרֶעֹוד גְנאַל רֶהעֶז שעוֶו ְךאַז יִד .ה .ד

 ,הָכּולְמ םִלְהאֹו לּואָׁש יִּבַר יוִו ,ןרעייד טעוֶו סֶע 8

 הלֶמ א .ןעֶּכיֹלְקצסיֹא .טְפְאַעֶג לאָמַא ןעֶמ טאָה עליו ןיִא זא .,ְלְעֶצְעֶר ןעֶמ
 יו ױַא ןיא .ןאְָעֶפרעֶד ןעֶנעֶו ןעֶיִיִא טְנעֶעַגטינ יז ןעּבאָה ןעֶמׁשְריפ יד ראָנ
 ראַֿפ הֶּחִע תעָל ןעֶכאַמ ּיצ ןעֶסָלְׁשעִּב יז ןעֶבאָה ,ןעֶראועֶג טעָּפֶׁש ןיֹוׁש זיִא םִע
 יא ׁשֶנעֶמ רעֶטְׁשְרֶע רעד .ןעְֶהפְְרד טעֶו סאו .ןעֶׁשנעֶמ ןעֶמְׁשְרֶע םעד ךָלֶמ א
 .ןעֶראוָועֶג זיִא סאוָו ,ןיִלּנול סיֹוא לְהאוַו לּואָׁש יִּבַר רעֶמיִועֶג ַא .ןעֶזעוֶועֶג ניִלעֶפּוצ

  טְרָעֹעֶג טאָה - עֶנאז יד טְלְרעֶצְעֶד -- הָכְּמ ןיֵו .ָלָמ א ראֿפ ןעֿפירעְֶיֹוא

 ףהןבאל י"ה" עא יי
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 לעֶשיד 67 ןעיֶנָכּוד

 ,ןעֶנָכּוד

 - הָניִלְּב ןעֶמ טְרעוֶו .ןעֶנָכּוד-םיִנֲהֹּכ ףיֹוא לאָמ עֶטְׁשְרֶע םאָד טְקיק ןעֶמ זַא 1
 גיִדְנעֶהעֶז ןעֶמ טְרעוֶו ,לאָמ עֶטייוֵוְצ סאָד

 לכתסמה לכי : רּומְלַּת םיִניֵא ןיוש ְךיִז טְגיִפעֶג טְראוָוְכיִרְּפְׁש םעֶד ןוֿפ טְפְלעֶה עֶטְׁשִרֶע יִד

 - ."ןכודה לע ןילוע ויהש ,םיק ק'מהיבש ןמוב םינהכבו ,..תוהכ ויניע םירבד השלשב

 .(יא ,ז"מ הניגח)

 ,געוֶוַא לעוֶויטְׁש יִד ייֵז ןעֶמ שעיֶבְנַּנ ןעֶנָכּוד םיִנֲהֹּכ יִד לייוו 2
 ,סיֹוא טְקיִרְד טְראוְכיִרְּפְׁש עֶטְּפאַהְצְרעֶׁש סאָד .תַעַׁשְּבי ,ילייַוְרעֶר ְךיֹוא טְסייֵה ילייוו

 וו ,געֶוַא לעֶויִטְׁש יִד ייֵז ייַּב ןעֶמ טעיֶבְנּג רעֶּביִרעֶד ,ןעֶנָכּוד םיִנֲהֹּכ יִד לייוַו ז יי

 4 ןֶּנַה .לְְרעֶפ
 ,ןעֶלּוד

 ,רעֶדּורְּב רעֶמּוג ַא ויִא רֶע ,םֶהיֵא-לּוד
 ,ראָלְק טיִנ ויִא טְראווְכיִרַּפְׁש םעֶד ןוֿפ ןיִז רעֶד

 | .ןְרעֶנּור
 ,םיִדֵׁש יִד טעיֶגְרַהעֶגְסיֹוא ןעֶרעוֶו ,טְרעֶנּוד םִע זַא

 קלאפ עֶטְסָרפ סאָר טְנייֵ יז
 ,שטייד

 !ּפאַרְק - שְטייַד

 יא ׁשְטייד רעֶכיִלְטיִא זא .ּילְמעֶג טְנימ ןעֶמ .ןעֶקיֹפןיִא ןעֶשְשייב יד ןעֶמ טְקעֶג יזא
 ,ּפאַרְק) טיה ןעֶגיִֶעיְד ַא טְנאָרְמ ןוא רעֶטְמאעָּב ַא |

 ןיִד

 .ןייַלַא ןיִּד םיִנּוֿפ רעֶנְרֶע ויִא ןיִּדַה-יּוניֵע רעֶד

 ,ןעֶגְניִד
 .טְפיֹוק רעֶנייֵא ראָנ ןוא ןעְֶניִד ןְהעֶצ

 ,טְסְניִד
 ,ֹובְְג עֶלַא ןוֿפ רֶהאָועֶג חִיָּבַה-לַעַּב רעֶד טְרעוֶו.ףיִז ןעניִרְק ןעֶטְסְניד יִד זַא ==

 .ד בג יָדילְנִהֶ
 : ,רעֶניִד
 יינ ןעֶנעֶו ייֵז ַא ,ייֵּרְמ ןעֶנעֶז רעֶניִד == |
 ,לעֶׁשיִר

 ןייַַא ןָׁשְקָל יִד ןיִא לעֶׁשיר ןטיִמ ןעֶמּקעֶג זיִא רע
 -נאטיי-8 געוֶו ם'וֿפ ןָא שְמּוק סאָו ,םעֶגייֵא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז -- ע. 0/5261 == לעָׁשיִד

 .ןעָשקאָל יד ןיוש טְסֶע ןעֶמ זַא ,םעָּפְׁש םֶטְכאַנוצ - 1061

 : ָו 1 יי
 לי עא .א יט 8 ר
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 :ףױע ןעֶרְהעֶגְרעֶר = - 68 לֵד

 ,ילַּדי ןינֵמְּכ זיִא גיסיירד-ןּוא-רעיֿפ

 ,טְׁשְריפְרּוק ַא יו ,תּולַּדַא 1

 אַלְט ןיִא ןעֶמ טְגאָז יֹזַא
 ,תּולַּד רעֶניִטְסּול ַא ?

 ניִטָסּול דיִמָּת זיִא סאוָו ,ןאַמ-םעֶרָא ןַא

 ,ןעֶמאַוּוצ טיִנ ןעֶסאַּפ הָוֲאַּנ ןּוא תּולַד 4
 | ,תולָסַּפ טְכאַמ תֹוּלַּד 4

 עֶדֶא הֲָ א .ּעֶׁשְנעֶמ םעֶר לאָמַא טְננרְב טייקמערָא סאָר  עֶנאָזטיִמְרעֶר לי ןעֶמ
 .ןּוהָט ּוצ טְכעֶרְמּוא ןַא

 ,רֶעייַא ןייֵק אָד טיִנ -- .עֶׁשְקאָל ְךאָק ! תּולַּד
 ,םעֶלַא טְסאַּפ תּוּלַּד םעֶד
 ,ּבּוטְׁש ןעֶטיִמ ןיִא טְצְנאַט תּוּלַּד רעֶד

 ,סיֹורַא םֶהיֵא ןעֶמ טְהעֶז ,טְקּוק ןעֶמ ןיִהּואו .ה .ד

 יםינפ ןְפיֹוא ןעֶמְׁשְרֶע םּוצ ְּךִז טְנעֶל תּוּלַּד רעֶד 8
 ,םאַלאַה זיִא טְראָד ,תּולַּד ואװ 9

 קץ. 2148 == סאלאה

 .ןעֶרעוֶו רּוטָּפ דְלאַּב יֹזַא טיִנ םֶהיֵא ןעֶמ ןעק .ןָא ְּךיִז טְּבעֶלְק תּוַּּד רעֶד ּואװ 10

 ,ֹופְלַּד
 .טְהעֶטְׁש קּוסָּפ ןיִא רֶע יוִו ֹפְלַּד ַא

 מָה יֵנְּב ִרָׂשֲע יד ןופ ןֹופְלּד רעֶד יו ,ןאַמ-םעֶרָא ןעֶסיֹרג א רֶהעֶז ְנייֵמ ןעֶמ

 == שכ שז

 ,ןעֶהעֶזרעֶד
 .לעֶטייֵּב ןיטיִמ טְנעֶלְרעֶר .ןעֶגיֹוא יִד טיִמ טיִנ טְהעֶוְרעֶד םִע רעוֶו

 .(עֶרעוֶו) עֶקנורְטְרעֶד
 ןקָנורְטְרעֶד רֶע טרעוֶו ,ןעֶרעוֶו ּוצ ןעֶקְנּורְטְרעֶד ,טְרעֶׁשעֶּב םעֶנייֵא זיִא םִע זַא

 ,רעֶסאוַו לעֿפעֶל ַא ןיִא

 ,ןעֶגְנאַלְרעֶד
 ןעֶגְנאַלְרעֶפ טיִנ ןעֶמ לאָז .עֶגְנאַלְרעֶד טיִנ ןעק ןעֶמ סאָו

 : ,ןעֶגעֶלְרעֶד
 ,הָׁשּורְי םעֶּבאָּב רעֶד ראָג טְנעֶלְרעֶד רֶע

 .טְכאַמעֶג תֹואָצֹוה עֶסיֹורְנ טאָה רֶע זַא ְךיִז טְמֶהיִרעֶּב רעֶניֵא ןעוֶו ,ןעֶמ טְגאָז

 : יו עֶרְהעֶנרֶר
 ,רעֶסאַוו ןיִא שיֿפ ַא יוִו .ְּךיִז טְרְהעֶנְרעֶד רֶע

 .הָלְוַע ןייק; םעֶנייק טּוהְמ ןּוא ְךילְרִהֲע .ה .ד



 הָׂשֶרָד 69 א לערע
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 ןעְלְהעֶצִהעֶר
 םִיַרְצִמ-תַאיְִ יי יז .עֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ טאָה ןעֶמ

 .רעֶדְנּואו רעֶּביִא רעֶדְנּואװ ,ה .ד

 ,ןעֶנעֶקְרעֶר
 .לוק ןָא םֶהיֵא רֶע טְנעֶקְרעֶד .םיִנָּפ ןייַז טְהעֶזְרעֶד רֶע זַא

 .טֶרַאְַנעדעֶר קמפאַדְצְרעש
 .רֶעירד

 !רעיירד ַא ְךיֹוא זיִא רעיירד ןייַמ

 ןיא הָרֹוחְס עמ ןעֶנְנאַלְרעֶּפ ּוצ רֶלעֶג לעֶסיִּב ןייַז ראַּפ ,טְכעֶר סאָד טאָה רעֶכיִלְטיִא

 ְנּולְדְנאַהעֶּב עֶטּו

 .ןעֶהעֶרד
 ,עֶהעֶרדרעֶיִ טְסעוֶו ּוד םּוראוָו ,ליֿפ"ּוצ טיִנ העָרד }

 ,ןייֵלַא ְּךיִז טְהעֶרְדְרעֶפ ןעֶמ ויִּב גנאַל ֹוזַא םעֶנעֶי טיִמ טְהעֶרְד ןעֶמ

 7ךיז) ןעֶהעֶרְד
 ְְתֹולעַּבי ןיִא יִׁשֹר יוז יז טְהעֶרְד רֶע

 וצ רעֶנׁש ןעֶנעֶ ייֵנ סאָו ,רעֶמְרֶע ראאָפ ַא יז ןעֶגיִפעֶג ידוע הָרדס רעֶד ןיִא
 ןעֶּבעֶג טיִנ הָעֵע ןייק ייֵז טיִמ ְךיז ןעֶק יישר ּליִפֲא ןיא .ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ

 .הָׁשָרְּד

 ,הָׁשקַּב יד זיא יֹוזַא .הָׁשִרְּד יד יִװ 1

 הְָדןייַראֿפ טְנְנאַלְרעֶפ ןְׁשְרַ-לעַב רעֶד סאָו .ְֵׂש רעֶד .אָד טעֶטייֵרעֶּג יש
 ,הָׁשּקַּב יִד ראָנ הָׁשָרְד יִד טיִנ טְנייֵמ ןעֶמ ?

 ,תָתֹורֲה ;הֶדָּנַה :ְךיִלנִהֲע

 ייייללע = ,ן 28
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 ,ראאָה
 ,דְהאָי יִד ןעֶמ טְנעֶקְרעֶד ראאָה עיֹורְג יִד ןָא 1
 ּךעֶלְטעֶלְּב-תֹורְבַק ןעֶנעֶז ראאָה ַעיֹורְג 9

 ףיז טינ ןעֶנעֶו ראאָה יִד 8
 ,ּפאק ןיִרעֶּביִא בֹוח-לַעַּב ַא זיִא רעֶנייֵא ןעוֶו

 ,ןעֶּבאָה
 .ןיהואוו ןוֿפ טיִנ טאָה -עֶרעֶדְנַא רעֶד יז ןיִא טיִנ טאָה רעֶנייֵא }

 ןעֶבעֶג וצ טיִנ ט אָה רעֶרעֶרְנַא רעֶד ןּוא ,הָקְָצ ןייק ןעֶּבעֶג טיִנ ל יונ רעֶנייֵא .ה .ד

 ,ניֵדְלעֶפעֶל םִע ןעֶמ טאָה .ניִדְלעֶּפעֶׁש טיִנ םִע ןעֶמ טאָה 2
 !ּוהָט -- ּוד טְסְנעֶק ;גייוְׁש -- וד טְסייוֵו ;טְלאַה -- ּוד טְסאָה

 5 ןעֶסיוִו :ְךִלִהֲע
 ךיִז ןּוֿפ רֶע טֿפְראוַו .ְּךיִז ןיִא טאָה רעֶנייֵא סאוָו 4

 .סױא ריִמָת ְךיז טְרעֶר ,ןיִז ןיא גיִנעָטְׁש טאָה ןעֶמ סאָו .ְךאַז א
 ,טְטעֶּב ןיִא םֶהיֵא ְּךיִז טיִמֹולָה סאָד ,טאַהעֶע טעֶהעֶג ןְרעֶג טְלאוָו רעֶנייֵא סאוָו }
 ,טיִנ ןעֶמ טאָה ,ליוִו ןעֶמ סאוָו ןּוא ,םיִנ ןעֶמ ליוִו ,טאָה ןעֶמ סאוָו (

 ,םְמעֶראוַו ןּוא םְטְלאָק טאַהעֶג טאָה רֶע

 ןעֶּבעֶל ןיינ ןיִא טְכאַמעֶגְכרּד ליפ טאָה רע !סְטְכעֶלְׁש ןוא סטּנ טְּבעֶלְרעֶד טאָה רֶע
 ,רעֶּבאָה

 ,םֶהיֵא טְכיִטְׁש רעֶּבאָה רעֶד
 ,נאָטְליֹואו ראֿפ ןּוהָט לאָז רֶע סאוָו ,טיִנ טְסייוֵו רֶע ןּוא טונ ּוצ םֶהיֵא זיִא סֶע .ה .ד

 ,ןהאָה
 ,ןעֶגְנעֶהְנָא ּבאַרְקִׁש ַא ךייא ןעֶמ ומ ןְהאָה םעֶד 1

 ןעֶמ סאָו ,ןאמ ןעֶגְנּי סענעֶפאַלעֶגְיֹא ןַא טְנייֵמ ןעֶמ -- ץ. 8?ע8/ == ּבאַרְקֶׁש

 ןיִא ןעֶציִז לאָז 5 ּבאֵרְקֶׁש ַא ןְהאָה םעֶד יו יֹוזַא ,ּבייוַו ַא ןעֶנְנעֶהְנָא םֶהיֵא זּומ

 .םייָה רעֶד

 הֵרֵפַּכ ַא - ןיירַא 'םָדָאייִנְּב ןיִא טקּוק רֶע סאו ,ןְהאָה םעֶד סיֹורַא טְמּוק סאָו ?
 .ְךאָד רֶע טְרעוֶו

 .טעֶהייֵדְקעֶגְניירַא ףיֹוה סעֶּבאַּב ןייַז ןיִא טאָה ןְהאָה סְנעֶדייֵז ןיימ 8

 8 הּוקנווררעֿפ .לֶגעֶּפ -- .בֹרָק ןעֶטייַו א רֶהעֶז ןופ - 00 -
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 ןעֶטְלאַה 11 : "דַיְּב וֲחֹואָה,

 ,ידָיַּב וַחֹואָה יה
 ,בָנג ַא יִקאַט ןעֶמ זיִא ,דְנאַה רעֶד ייֵּב טֶּפאַח ןעֶמ זַא -- "!דַיְּב וַחֹואָה 1 2

 : ץ. 381 == יִקאַט

 ,הָּלִפְּת עַטְסעֶּב ר ויִא 'דַיְּב וֲחֹואָהי ?
 .רעֶכְיִז רֶהיֵא טיִמ ןעֶמ יא ,דנאה רעֶד ןיִא ְּךאַז א טְלאַה ןעֶמ זַא .ה .ד

 ןעֶּביִרְׁשעֶג םיֹורְג טְהעֶטׁש ידי וַחֹואְהי 8
 רק רעֶד זיִא רֶנאַה רעֶד ןיִא טְסעֿפ ְךאַז א ןעֶטְלאַה ּוצ זַא ,טְניִמ טְראָוְכִפְׁש םאָד

 ,עֶנעֶׁשעֶקְּב םֹולָׁש -- "דַיּכ זַחֹואָה 4

 ֶכִרפִׁש עֶרעֶהיְִפ יִד יו .ןיז ןעּבְלעֶומעֶר סיֹוא טְקיִרְד -- ע. 050 == עֶנעֶׁשעֶק
 .רעֶמְרעוֶו

 ,זאָה
 ,זאָה רעֶגיִד'לִּיַמ ַא

 ףיֹא ךיִז טְהיִצעֶב -- .סֹוכֲָעְמ ייֵלְרעֶלַא םֶהיֵא יז ןעֿפעֶרְפ סֶע םאו .ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןוֿפ
 יעטאדקענא עני

 .בראה
 .ׁשיִסּור עֶניוואָלאַּפ -- ׁשְטייַד ּבְלאַה

 סאוָו ,נאלְסּר ןיִאגנרייַלְרעֶׁש'רי רעֶר יֿפ טפאַהְצְרעֶׁש --ע- וגטנוטאוו== עֶניִאָלאָּפ === !
 ,שיִסּור ּבְלאַה ןּוא ׁשְשייַד ּבְלאַה זיִא יִז

 | :הלאה
 ,לעֶריֿפ ןייֵק טיִנ זיִא ולאה ַא } '

 .לעֶדיֿפ ַא טימ יװ ,ןעֶליּפְׁש טאלג יֹוזַא טיִג ךיז ןעֶמ ןעק ,זְלאַה ַא טיִמ

 ןעֶהעֶנְסיֹורַא שיִנ ןעֶמ ןעֶק ,סאַנ לעֶויִטְׁש יִד זיִא ןּוא ולאה ויִא ןעֶקְורְ זיִא םִע זַא
 | ,םאַנ רעֶד ףיֹוא

 ,לעֶכעֶד םעֶד טיִמ זיֹוה סאָד טְגְניִלְׁשְרעֶּפ ןּוא ,לעֶכעֶל ןייַלְק ַא טאָה זְלאַה רעֶד 3

 ,ןעֶמְלאַה
 ,טְלַא ןעֶמ טרעוֶו יֹזַא ,טְלאַה ְךיִז טייֵהְרעֶגְנּוי ןעֶמ יװ 1

 יהָליִמ רעֶד שיִמ ּוניִבָא םֶהָרְבַא יו טיִמְרעֶד ְּךיִז טְלאַה רֶע
 1 (ףיק ןעֶגאָרְטְמּורַא .לֶגְרעֶפ

 ,הָרֹוּת רעֶד טיִמ ןעֶדּוי יִד יוִו ,טיִמְרעֶד ְךיִז טְלאַה רֶע ;}

 ,ןעֶרעֶוזול טינ רֶהיֵא ןופ ןעֶקןעֶמ סאָו אז א ןוֿפ ןעֶמ טְנאָ
 ,ןעֶוייַא ןּוא לֶהאָטְׁש טְלאַה (סֶע :רעֶדָא) רֶע 4 :
 .קְראַמְׁש רֶהעֶז טְלאַה סִע .ה .ד =

 עט 1 יד : ירא לאייא יא
 יש רישא ו ישי א א העי יש א 1 / 0 יש רק

 ויי יי וש טי שטיי ר ר יש אט
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 יד

 לע ׁשְטיִלאַה

 ר
 ,שדח-שאר גאָט ייֵרְד זיִא ׁשְטיִלאַה ןיִא

 ןעֶמ .םעֶמיִאראק ליֵפ ןעֶניֹואו סֶע ּואוו ,ןעֶיְציִלאַנ ןיִא לעֶטְרעֶטְׁש ַא -- ןה8ווס2

 עט לאָמַא ְךִז ןעֶּבאָה ייַז זַא ,םעֶמיִאאק רעֶׁשְטיִלאַה יִד ןוֿפ טּפאַהְצְרעֶש

 ,שָרֹה-שאר גאָט ייֵרָד ןעֶמְלאַהעֶג ןעֶּבאָה ןּוא ַחּול םיִניִא ןעֶזעוֶו

 יעָלעֶּפֶעְצְלאָה
 ,ןעֶביֹא ןוֿפ טְמיווְׁש עֶלעֶּפֶעְצְלאָה םאָד

 ןָןעֶּביֹוא דיִמָּפ זיִא עֶטְְניֵמעֶג סאָר
 ,ויְנעֶמאַה

 ,עֶלעֶקְטאַּפאק ַא יו ,רעֶניִטייֵנ זיִא יּויְנעֶמאַה

 ןעֶפֶע עֶכאַרְפְׁשרעֶדניִק רעֶר ןיא טְסייה יוְנעֶמאַהי -- ן+ ווקסו8 = עֶטאָפאַק
 | + .נחיִלְק יו ,רעֶניִטיינ ןאַמ-םעֶרָא םייַּב זיִא ןעֶסֶע זַא ,ןעֶנאָז טיִמְרעֶד לי

 | ,דְנאַה
 עק :רעֶדָאנ ,ןעֶכאַמ טיִנ טְסיֿפ ןייק ןעֶמ ןעק דְנאַה ןייֵק טיִנ טאָה ןעֶמ וַא 1

 ,(ןעֶזייוַו טיִנ גיײֿפ ןייֵק

 ,1 רעֶגְניֿפ :לְגְרעפ

 א ךיז טְמעֶנ ןעֶמ זַא ראָג ןייֵלא ךיז ןעֶוהְט סאוָו .דְנעֶה יִד ןעֶנעֶז טְׁשְנעֶּבעֶג
 ,(דְנעֶה יִד רעֶּביִא ןעֶמ טְגאָלְׁש

 ,דְנעוֶו יִד עִילאק ןעֶכאַמ דְנעֶה עֶניִדייֵ 2

 .דָנעוֶו יד ןעֶריִמְׁשְרעֶּפ ןּוא ןעֶּנייֵרְׁש ייֵז .ה .ד

 רֶע טְמעֶנ רעֶרעֶדְנַא רעֶד טיִמ .רֶע טיִנ דְנאַה ןייֵא טיִמ 4

 .ןעֶראַׁש ּוצ רעייֿפ שּונ זיִא דְנעֶה עֶדְמעֶרְפ טיִמ
 ,דֶנֵע ןַא דְלאַּב טייֵּבְרַא רעֶד טיִמ ןעֶכאַמ דְנעֶה ליפ (}

 ,ןעֶלְדְנאַה
 ,לעֶראָנ ַא ןעֶמ טנידרעֿפ ,לעֶדאָנ ַא טיִמ טְלעֶדְנאַה ןעֶמ וַא 1

 / .ןייֵלְק ךיֹוא טְסְניִדְרעֶּפ רעֶד זיִא רֶחֶּפִמ םעֶנייֵלְק ַא ןּוֿפ .ה .ד

 | טְלעֶדְנאַה ןעֶמ זַא ;קעֶמֶׁש ַא ןעֶמ טאָה .קאַּבאַמ טיִמ טְלעֶדְנאַה ןעֶמ זַא

 ןּצאָה ּטְשיִנְראָג טיִמ טְלעֶדְנאַה ןעֶמ זַא ןּוא) :קעָל א ןעֶמ טאָה .גיִנאָה
 (.קעֶרָד ַא

 ,ןעֶבְראָטְׁשעֶג טיִנ רעֶנייֵק טְלאָו .דְנַוְנייל טיִמ ןעֶלְדְנאַה לאָז ְךיִא 8
 .םיָכיְֵכַּת ןיק; ןעֶּבאָה טְּפְראַרעֶג טיִנ טְלאוָו ןעֶמ

 ,ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶטְנּוא טיִנ ןּז יִד טְלאוָו ,טְכיֵל טיִמ ןעֶלְדְנאַה לאָז ְךיִא 4

 .לעֶדְנאַה ןיִא הָחָלְצַה ןייֵק טיִנ טאָה סאָו ,ׁשְנעֶמ א יז טְגאָלְק יֹוזַא
 ןָ ְּךיו טְּבעֶלְק סאָד .טְלעֶדְנאַה ןעֶמ םאוָו שיִמ

 שז

 שז



 עליאט אוי לי אלט ירא ריי

 ריי ער יי ערי א ר יי יי יי פרא א או א לבי
 1 יא = שא א רשי

 ןעֶלאַה 13 טְפאַׁשלעֶדְנאַה

 : ,טְפאַשְלעֶדְנאַה

 ,טְפאַשְרעֶדּורְּב ןייק זיִא טפאַשְלעֶדְנאַה

 ,גיִנאָה
 ? םיִז ויִא רעֶקּוצ זַא .גיִנאָה ןעֶמ ףְראַדעֶּב

 .ןעֶכאַמ ּוצ רעֶסעֶּב ץֶלַא ,טְרעֶלְק רעֶניֵא ןעוֶו ,ןעֶמ טְגאָ
 ייּפאָה

 .ןעֶגְנּורְּפְׁשעֶגְרעֶּביִרַא טיִנ טְסיִּב ּוד זיִּב ,'!ּפאָה; : טיִנ גאָז

 יִד ּךיֹוא יִװ אָז ,טְרְהיפעְנְסיֹוא ְּךאַז יִד טְפאָה ּוד רעֶדִייִא ,רעֶהיִרְּפ טיִנ ְּךיִד םֶהיֵרעָּב .ה .ד

 .י!ץ'א הי .לֶגְרעֶפ -- (איי ,יכ ,יא םיכלמ) ,יַחֵּתַמְמִּכ רֵנֹוח לֵּלַהְתִי לאו :טְנאָז לעֶּגיִּב

 .ןעֶפאָה
 וצ ןעֶרעֶהְפיֹוא טיִנ רֶע לאָז .ןעֿפֶא ּבּורְנ םעֶד ןיֹוׁש טְהעֶז ׁשְנעֶמ רעֶד זַא ּוליִפֲא }

 ,ןעפאָה
 ,ןעֶטְראַוו ּוצ זיִא טְכעֶלְׁש ,ןעֿפאָה ּוצ זיִא טוג 9

 .ןפאָה ְךאָנ רע לאָז ;עֿפֶא ןעֶניֹוא יד ְּךאָנ טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד ןִמָזלָּכ 3
 .?א ,יט ק"מ תוכרב ,ימלשורי) הוקת ול שי ,יח םדאש ןמז לכ

 , '!ץאָהי
 ,ץאָלְק םעֶד ןעֶגְנּורְּפְׁשעֶנְרעֶּביִרַא טיִנ טְסיִּב ּוד ויִּב ,י!ץאָהי !טיִנ נאָנ

 יי פ א ָהי : לְגְרעֶפ

 ףעֶקאַה

 .רעֶנעֶפְׁש ןעֶלאפ ,ץְלאָה טְקאַה ןעֶמ וַא 1
 ,ןייַרַא טיֹורְק ןיִא יו ,טְקאַה רֶע ק

 קֶראַמְׁש טֶסֶע רעֶעיֵא ןעוֶו
 | | ,ראָה

 ,לעֶרְניִועֶג עֶצְנאַנ םאָד םִע טְלאַה יֹזַא ,לעֶדְנּוה םאָד טְלאַה ראַה רעֶד יִװ 1
 ,ףיֹוה םינוֿפ סיֹורַא טֿפְראַו ןעֶמ זַא ;ראַה ַא ןעֶמ זיִא ,ףיֹוה ןיִא טְציִז ןעֶמ ְןַמָז-לָּכ 9

 ,ראַנ ַא ןעֶמ זיִא
 ןעֶראַה

 ,ןעֿפאָרְמעֶג לאָמַא ןיֹוׁש טאָה .ןעֶפאָה ןּוא ןעֶראַה 1

 סָטּג סעּמִע יז ןעֶמ טְראְרער .ְךאַ א ןעֶטְראַובָ גיִָלּרעֶג ןעֶק ןעֶמ זַא .ה .ד
 ,טְראַנעֶג רֶהֵעָמ סאוָו ,טְראַהעֶג רֶהעֶמ םאָו 9

 נאַל טְראַו ןעֶמ זַא .ןעֶמ טְגאָז םאָר ןיא ,םְראָוְכיִרְפְׁש ןרעהיְִפ םיִנוֿפ ץ'אְנֶנעֶג ֶלֵא
 1 ןעֶטְראוַו .לְגְועֶּפ -- .ְּךידיִׁש ַא ףיֹוא
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 .,רעקִיצ ןייק ליֹומ ןיִא טיִנ טְפְלעֶה .רעֶטיִּב ּזִא ןעֶצְראַה םעֶד ףיֹוא זַא
 ,רעָּביִא ןעֶגיֹוא יִד ןעֶהעֶג ,לוֿפ זיִא ץְראַה סאָד זַא

 .ץרעֶמְׁש ןייַז טדייל ץְראַה םעֶכיִלְטיִא
 .לעֶנֵּפְׁש ַא ןְרעֶדְנַא םעֶד ראֿפ זיִא ץְראַה ןייֵא
 ,איִבָנ רעֶּבְלאַה ַא זיִא ץְראַה םאָד
 .רעֶנייֵז ַא יוִו ויִא ץְראַה םאָד

 ,גָנאַג ןעֶגיִטְכיִר םעֶד דיִמָּת טְהעֶג סֶע .ה .ד

 ןייֵמְׁש ןוֿפ ץְראַה םאָד ןעֶכאַמ לאָמַא ְךיִז וּומ ןעֶמ ?
 םּוראוָו ,ןעֶּבאָה תּונָמַחַר ןעֶמ ןעק  עֶלַא ףיֹוא טיִנ ןּוא ְךייֵלָנ עֶלַא ראַפ טיִנ .ה .ד

 ןצ נ-

 ?אפ =

 שפ

 שכ שז =

 .ןעֶלייֵה ּוצ רעֶוְׁש זיִא תֹורֵצ

 .ךיִלייֵרֿפ זיִא ,טְכאַל סאוָו ץְראַה טעֶכיִלְטיִא טיִנ 8

 ,יבד
 ,ןעֶרעוֶו ְךאָד זּומ טיִלָבָהעֶג ןּוא -- 'לָבָה לֹּכַהי

 עג א יליֲִא ןעֶו :זיִא ןיז רעֶד ןוא ('ב ,יא) תֶלֶהק יא קוסָפ םעֶד ףיֹוא טְראָוְצרעֶׁש
 ,ןעֶּבעֶל םיִא ְךאָד יִז ןעֶמ זּומ ןּוהְמ רעָּבָא ,ׁשיִראַג יִקאַט זיִא ְּךאַז

 הָדָנִ
 ּךעֶלְריינְק יִד ראָנ .הָדַָּה יִד טיִנ טְנייֵמ ןעֶמ

 .ךֹות םעֶד ףיוא ,קעֶוְצ ןעֶשיטְקאַרְפ םעֶד ףיֹא ראג ןעֶמ טקיק אז יעֶרעֶיייַּב .ה .ד
 .תָמֹורֲה :צ הֶׁשָרד :ךיְִנְהֶע

 יז טְקעֶמְׁש םֶטֶכאַנּוציתֶּבַׁש ןּוא ,ְךאָו עֶצְנאַנ יִד טְקְניִטְׁש םֶדָה
 יֵא ןוֿפ -- .ףֶקַב-יִָׂשְּב רעֶר ןוא יְדָה. ןעֶמאֶננעֹויֶפ םעֶד ןעֶׁשיוִוצ יִׁשטִר

 יסָהי ןעֶמאָנ ןיֶטיִמ,יוְפ ןְעֶּילנּא
 ,ודֹוד

 ,ןעֶמְנּוא שוק ןּוא .ןעֶּביֹוא זיִא ּודֹוה - ׁשּוּכ ּוצ ּודֹוה ּוד טְכְכייֵלְנ סאוָו 1
 .ירֹוחָא ןיִא ׁשּוק. ןּוא (יֵּתְסֶא תַּלְִמ ןיא) יִׁשּוּכי ןעֶׁשיוִוְצ ליִפְׁשְטְראוָו

 ,"שיֿפי יִז טְנאָו .יִשייֵלְפ. רֶע טְגאָז ,(..."שוקכ 'שּוּכ, יִז טְגאָז ,יּודֹיה; רֶע טְגאָז ;
 ,הָעָּד ןייא טיִנ ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו ,קְלאָֿפ-ראאָּפ ַא ןוֿפ

05 

 ,םור

 '  ,ןייֵלְק ּוצ זיִא ּפאק רעֶד ראָנ ,טּונ זיִא לעֶטיִה םאֶד

 א זיא לעטיִה ןייַז זַא יז טְנאָלְק רֶע ןעֶו ,םעֶניא יֹזַא ןעֶמ טְרעּפְְנֶ טְפאַהְצְרעֶׁש
 ,סיֹורְנ ּוצ קא יי ר



 טי ר 4
 טא גע ר עא :

 יי טא יט יי טייל

 ןעעוה
 6 2 05 : = 2 רער

-+ 
 יי
 שו = יו טי

 ,ןעֶזיֹוד
 וא .ןעֶצעֶורעֶּפ ןעֶמ לאָז (דְמעָה עֶטְצעֶל םאָד : רעֶדָאנ ןעֶזיוה ראאּפ עֶטְצעֶל יד

 - .ןייַז ןעֶמ לאָז (ריִבְּנ ַא  רעֶדָאנ .ְךייַר

 .1 ריִבְּנ .לֶנרֶּפ
 ,רעֶקיֹוה

 ראָנ,.. 1 ראַו) א זיִא "ףךלגר רקוהי רעֶד ראָנ .םּורק ןעֶנעֶז טְרעֶקיֹוה עֶלַא } = |
 (...רעֶקיֹוה 6 המלְׁש

 ליפַא לאז ןעֶמ זַא ,טְנְראוָו טְראוַוְכירְְּׁש סאָד' .(זיי ,ה'כ ,ילשמ/ .ּףעָר תיִּבִמ ףֶלְגִר רוה

 ,טְסאַנ ּוצ ןייַז טָפָא ּוצ טיִנ דְנייֵרָפ ןעֶטְסעֶּב  םייַּב גליק טיש היט:

 ,ןעֶנאָרְמ םֶהיֵא זּומ ,רעֶקיֹוה ַא טאָה סאוָו ,רעֶד 9 ו
 ...1 רעֶדָא) ,רעֶקָיֹוה ןעֶמייוֵוְצ םעֶד טְהעֶז רֶע זַא - ? רעקיֹוה ַא ְּךיִז טיירֿפ ןעוֶו 3 :
 ,(רעקיוה ןְרעֶמעֶרְג ַא :
 ,רעקייה םּוצ -- דְנּוזעֶג זיִא םַע 4 6
 טיִנ ראָג סֶע זיִא ףֹוק םּוצ ןּוא ,ןעֶּבאַה ּוצ הָאֹו פר ַא ןוֿפְרעד טְפאָה ןעֶמ סאוָו ,לעט כיִמ ַא ן ןוֿפ ו

 ,ּבְראג :ְךיֹוא .ז -- .רֶטְרעֶו 4

 .ןעֶיְלּוה |
 ,רעֶטְלעֶ רעֶד ףיוא ןעֶמ טְלעֶטעֶּב הָנענּי רעֶד ןיִא ליֿפ"וצ טעילה ןעֶמ זַא

 - = םטוגס == ןעֶיְלּוה

 ,רעֶגְנּוה
 ,תִיַּבַה-לַעַּב רעֶזייֵּב ַא זיִא רעֶגְנוה 1

 ףייַז םיַפְמ סאָוי יִּבַא טיִמ .טיָנ םֶהיֵא ןעק | עמ .ה .ד

 ,טאָּבעֶג ןייק םיִנ ןעק רגָגֶעה 2
 ,גירעגנוה = |

 ,גירעֿפעֶלְׁש ףיֹא ןעֶמ טְהעֶטְׁש .גיִרעֶגְנּה ְךיו טְנעֶל ןעֶמ זַא 1 ֲ
 .3 (טסע) ןע סע .לְנרעֶפ 1
 ,ןעֶמְׁשְראַד ְךיִד טעוֶו .ץְלאַו עֶׁשָז-קעֶל .גיִרעֶגְנּוה ּוד טְסיִּב ,

 .ןְרעֶגנּוה ּוצ ןעֶרעהַפיֹוא םֶהיֵא לאָז סֶע ,םעֶנייֵא טיִנ ןעֶמ סאָוו ,הָצֵע עֶטָּפאַהְצְרעֶׁש ַא

 .םרעֶלְעֶּ יז ןעֶמֹולה םעֶד .ןֶפאָלׁש גיִרֶגוה יז טְנעֶל םַע רעֶו :
 ןעֶסֶע שיִנ עֶרעְֶׁטעֶיְו ןייק ןעֶליו יז ןעֶמ ,רעֶדְניִק ריֿפ ןעֶמ טְנאָז יא

 ,דָנּוד ְּו
 ,דָנּוה ַא טְּבייַלְּב דְנּוה ַא 1 :

 1 .געוֶו םעֶד םיֹוא ןעֶמ טְהעֶג דְנּוה ַא ?
 ,תיִציִצ ראֿפ ַחֹור ַא ןוא .ןעֶקעֶטְׁש ַא ראֿפ אָרֹומ טאָה דְנּוה ַא ;}
 ,טיִנ טְסייֵּב טְלִּב סאוָו דָנּוה ַא 4

 / 9 : 0 ג יו 2 1 3 א
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 .ןעֶראָועֶג עֶּנּוׁשְמ רֶע טְלאוָו .ןעֶּפאַחְסיוא ץְראַה ןייַמ לאָז דְנּוה ַא

 .יִלָקיִלְנְמּוא רֶהעֶז ְךִז טֶלְהיִפ סאוָו ,רעֶניֵא טְגאָזיֹוזַא
 ,ןייז טיִנ ןִיּד ןייק  ראָמ דנּוה ַא

 ןז- 54 .לֶנְעֶמ -- .ןעֶּבילְּב םֶהיִא ראפ לאָז סֶע ֵָּכ ,טְכאַמעֶג הָּפרְמ םעֶלַא טְלאָו רֶע םּוראָו

 עֶו ןייַז טְהעֶג ןעֶמ ןּוא .ןעֶליִּב ןעֶמ טְואָל רֶנוה ַא
 אז. 94 .לָנְרעָפ

 טיָנ טְליִּב רֶהאֵי ַא ןוֿפ דנּוה ַא
 | ,בָר ַא טְקיִׁש בֶר ַא - ,דְנּוה ַא טְקיִׁש דְנּוה ַא

 ןְהיִא טאָה ןּוא ןּוהָטִנֶצ דֹובָּכ בָר םעֶד טְלאוָועֶג לאָמַא טאָה הִיָּבַר-לַעַּב ַא :עֶטאָדְקעֶנַא

 וניפ ַא טְקיִׁשעֶגְקיַרּוצ םֶהיֵא טאָה בָר רעֶד .רעקוצ ןוֿפ דֶנּוה ַא תֹונָמיַחֹולְׁשִמ טְקיִׁשעֶג

 ןוא זא .הְראָּב רעְֶאַל ַא טימ ןעֶרוי םעֶייֵׁש א טְלעֶטְׁשעֶגְראָֿפ טאָה סאָו ירעֶקצ ןוֿפ
 ןטְנעֶרְפעֶג הִיְּבַה-לַעַּב רעֶד טאָה טייהְנעֶנעֶלעֶג ייַב .בָר א יו ןעֶהעֶזעֶגְסיֹוא שעֶמִּכ טאָה

 ."בָד ַא טְקיִׁש בֶר ַא -- דָנּוה

 .ןיירא עֶקְמאַי ןיִא טיִנ ןעֶמ טְקיִׁש דְנּוה ַא
 ץ. }ואז -- עקמאַי

 ,םיֹורְג ּוצ ץאק ַא ףיֹוא .ןייַלְק ּוצ דְנּוד ַא ףיֹוא

 .ןעֶהעֶז ןעֶהעֶגְסיֹורַא ןעֶמ לאָז ,טְליִּב דֶנּוה ַא זַא
 ל ןעֶמ ןוא ,ןעֶדְמעֶרֿפ ַא טְהעֶז רֶע זַא .ראָנ טְליִּב רֶתה ַא לייַו ,קְלאָפ סאָד טְנאָז יֹוזַא

 בג ןייק טי טְהעֶג סע ּביֹא .ןעֶניֵצְרעֶּיִא יז
 ,ןעֶּבְראַטְׁשעֶג רעֶנייֵא זיִא ,טעַואװ דְנּוה ַא זַא

 יב יס ,אמק אבב) דּומְלַּת םעֶד ְּךאָנ קְלאָפ סאָד טֶּביוְג יֹוזַא -- ק. שָצס = ןעַײאװ

 | .יריעל אב תומה ךאלמ ,םיכֹוב םיבלכ

 | א רֹּוּדיִס םעֶד ןעֶּפאַח ןיֹוש רֶע זאָל ,לעֶנייֵּב םעֶד טְּפאַחעֶג טאָה דְנּוה רעֶד

 ןיס א ץירא רֵדֲח ןיא ךי טי ןעֶנאהְטעֶג טאָה סאָו ,לעֶנירָרָה א טְנאָזעֶג טאָה יַֹ
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 טב

 יו םעֶה ףיֹוא םֶהיִא טאָה רֶנּה א ןיא .ןעֶיֵּבנֶא ףיֹוא לעֶגיּב א ןוא .ןעֶנְהעֶל םּוצ
 ןיוא רּּדיִס םעֶד ןעֶּפְראוָועֶגְכאָנ דָנּוה םעֶד רע,טאָה ,לעֶנייּב םעֶד טְּפאַהעֶגְנעֶוַא

 ,9 ַחּור :ְךיֶלָנְהֶע

 ,ףיֹוא ןייֵלַא רֶע טְרעֶה ,טְליִּבעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה דְנּוה רעֶד

 ןיצינ ץלעֶּפ ןייק ןעֶמ ףְראַרעֶּב .דְנּוה טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶגְרעֶטְנּא ןיילַא זיִא ןעֶמ
 ַא

 = -5 ַא

 ׁש;

(| 

 ׁשְנעֶמ רעֶטְכעֶלְׁש ַא טְסייֵה ידָנוה טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶגְרעֶטְנּואא

 .עֶלַא ןעַײאװ ,דָנוה ןייַא ץעֶזַא טיג ןעֶמ זַא

 ,ןעֶקעֶטְׁש א ןעֶמ טְניפעֶג ןֶּבעֶג ןעֶז א רוה א לו ןעֶמ זא
 6 ןעֶקעֶטְׁש .לנעֿפ
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 דנֹוה ל

 .ְךאָנ רֶע טְליִּב םָטּוג דֶנּוה ַא טּוהְט ןעֶמ זַא
 .דָנּורְג ןייַז ףיֹוא דנּוה רעֶכיֵלְטיִא

 ,סייֵה רעֶד ןיִא ְךיז ייַּב יב לַעּב ַא זיִא דעכיִלְטיִא .ה .ד
 ,טְסיִמ ןייַז ףיֹוא תיְּבַה-לעַּב ַא זיִא דְנּוה רעֶכיִלְטיִא
 ,םיִנָּפ ןייַא ןעֶּבאָה ,(םיִנָּבַר עֶלַא ןּוא) םִיִנְוִי עֶלַא ןּוא דְניִה עֶלַא
 ,טיִנ ריִזֲח ןייֵק עֶׁשְמאָה עֶׁשְז-ייַז ,דְנּוה ַא ןיֹוׁש ּוד טְסיִּב

 ּצְרעֶר ְךאָנ יִא רֶע סאָו .ןעֶשנעֶמ ןעֶטְכעֶלְׁש ַאיניּוצ ןעֶמ טְגאָז -- ן. טוו06 =--עֶׁשְטאָה
 .ֹוא רעְֶראַג א

 .טְרָהאָפ ץיִרְּפ רעֶד ןּוא ,טְליִּב דְנּוה רעֶד
 א. 7 .לֶנְרעפ

 ,ןעֶקעֶמְׁש םעד הָּמְרעו זיִא דְנּוה ְרעֶד
 ,טְניֹואועֶג טיִנ ןעֶדאָלְפ ןייק ּוצ זיִא דְנּוה רעֶד
 רעֶד .דָנּוה ַא טְּבייַלְּב דָנּוה רעֶד .רעֶקעֶּב םיִיַּב לעֶנייֵּב ַא טֵּפאַח דְנּוה רעֶד

 .רעֶקעּב א טְּביילְּב רעֶקעֶּב
 .ןעֶמּוק טיִנ קּוסָּפ םּוצ ְּךיִמ טְואָל דְנּוה רעֶד

 -רעֶד יִד ןיִא הָדֹוחְס ְּךעֶלְקעֶּפ עֶכעֶייז טיִמ .ןעֶנְנאַנעֶגְמּױַא ןעֶנעֶז ןעֶרּי ייְֵצ : עֶמאָרְקעֶנַא

 -ייֵא ףיֹא זיִא ,ףור ןעֶֶשיִליֹופ ַא ןיִא ןעֶהעֶג ןייַרא טְלאועג יי ןעֶּבאָה לאָמַא .רעֶפ
 ןעֶטייוַו ןיֿפ סאָד טאָה סאו עמיר רעד רוה רעֶסיֹוְג ַא ןעֶלאַפעֶגְנָא יז ןיֿפ םעֶנ

 ץֶרַָי אל לֵאָׂשִי יֵנְּב .לכלּו) קּוסַּפ םעד ןעֶגאַז לאָז זע .,ןעֶגירֶׁשעֶג טאָה .ןעֶהעֶזעֶג

 טזאָל דְנּוה רעֶד זַא ;טְרעֶפְטְנעעֶג  רעֶנעֶי םֶהיֵא טאָה .(ז ,א"י ת'מש  ,ונוׁשְר בֶלָּכ

 .קיסָפ .לֵנְרעֶּפ - .קיִסָּפ םעֶד ןעֶנאַז וצ ,טיִנ טייַצ ןייק;ראַנ םֶהיֵא

 ,ןייַצ יח ןוֿפ םֶהיֵא טְהעֶג םִע ןּוא ,ןייַּב םעֶד ןוֿפ טְרעֶג סֶע .טְנייֵמ דְנּוה רעֶד

 ,טּולָּב .ה .ד

 ,ןעֶרֶהאֿפ םיִנָתוחִמ - !ןעֶליִּב דְנּוה

 .ןֶמיִק טְסעֶג יד זא .ןענעֶטעג עידֹומ ֹוזַא לאָמַא טאָה תֵיָׁשְמ א
 ?זיֹוה דָנּוה ַא טאָה ּואוו

 ,בשומ ַא זיִא טראד ,ןעֶליִּב דְנּוה ּואוו

 .ןייַז טיִנ ןָכָדַׁש ןייק רּוחָּב א ןעֶק יֹוזַא ןייַז טיִנ בּצֹק ןייק ןעק דְנּוה ַא יו
  רּוהַּב .לֶנְרעפ

 ?ןייַז ּוצ ןיד דנּוה ַא טְמּוק יו

 אז 6 .לָנְרעֿפ

 ,דְנאַה עֶצְנאַג יִד רֶע ליוִו ,רעֶגְניִּפ ַא דְנּוה ַא זייוֵו

 ,םוֿפ א םֶהיֵא טְכיִרְּבעֶצ ןעֶמ זַא - ? בֹוט-םֹוי דנּוה ַא ייַּב ֹויִא ןעוֶו
 | ,יםיִלָנָר ׁשלָׁשא ראָנ םֶהיֵא טּביילְ סֶע לייוו

 ייֵלְפ טי ףיי טְהעֶטְש !עֶפאָלְש רֶֹח א יִמ ךיז ְנעֶל םָע רעֶו
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 78 יי

 !ןייֵצ ןְהָא ראָנ - הָנּוה ַא קאט 48 - 7 א

 ןעק רֶע סאָד .ןעֶשְנעֶמ אש עֶמלַא ןַא ןֿפ ןעֶמ טְגאָז -- ק. והא = ו
 .ןּוְמ טיִג םֶטְכעֶלְׁש ןייק  רֶהעֶמ

 ,(לעֶּפאָטְנאַפ ןיִא : רעֶדָא .עֶדּוּב רעֶד ןיִא דְנּוה ַא יוִו -- "דּודְנִּב ךֶלֶמְּכי 9
 .(היכ ,ט"כ בויא) דּוהְנַּב ְךֶלֶמְּכ -- ק. םט08 == עֶדּוּב

 ,שימ ןְּפיֹוא רֶע טְְניְֵּפְׁש ,קְנאַּב רעֶד ףיֹוא דֶנּוה ַא ואָל 40
 ,ןעֶּבאָה ּוצ םיקסע ןייק ,טּוג טיִנ זיִא דְנּוה ןעֶטְסעֶּב ןְטיִמ 1
 ,טיִנ תֹובֹוח ןייק טאָה דְנּוה ַא ראָנ 7

 | אָ ,ןעׁשְנעֶמ בור סאָר רעּבָ
 ,ריִזֲחַא יוִו .ְךייַר יֹוַא ןּוא ,דְנּוה ַא יוִו ,םעֶרָא יֹוזַא אָד טיִנ

 ,('ב ,ה"נק תבש) .אריזחמ ריתעד תילו אבלכמ אינעד תיל

 ,ןעֶּבייֵרְטּוצְסיֹורַא דָנּוה ַא .הָרָבַע ןַא זיִא םִע 4

 .רעֶטעֶוטְכעֶלׁשַא רֶהעְז ןוֿ
 ,דָנּוה רעֶטּוג ןייֵק אָד טיִנ זיִא סֶע 8
 ,זיֹוה ןיִא זיֹומ ןייק ןּוא .ףְראָד ןיִא דְנּוה ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע 46

 .ֹקָמ םעֶרֶא ןַא רֶהעֶז ןוֿפ
 ,ןעֶייַװ טיִנ ןעֶקעֶטְׁש ןייק ןעֶמ ראָט דְנּוה םעֶנעֶגאָלְׁשעֶג א ראֿפ 7

 ,רעֶגעֶגְנאָה עג :ָּךיִלְנְהעג
 .ןעֶכאַמ טיִנ ץְלעֶּפ ןעֶטּוג ןייק ּוליִפֲא ןעֶמ ןעק דֶנּוה א ןוֿפ 8
 ,טיֹוט זאָה רעֶד טְרעֶו .דְניִה ְּךֵס ַא ןעֶשיוְצ 9
 ,קיִרְּטְׁש ןעֶצְרּוק ַא .דְנוה ןעֶזיִּב ַאנ"ּוצ 0

 ,טְרעֶדְנּוה
 ,םָנייֵא םעֶלַא זיִא ,םְנייֵא-ןּוא-טְרעֶדְנּוה ןּוא טְרעֶדְנּוה

 : וקרפ הנושל םימעפ האמ וקרפ הנוש המור וניא; :טרהעקרעֿפ סֶע טְסייֵה דּומְלַּת םיִא

 ' ,(יב ,ימ הניגה) ,'תחאו האמ

 ,הָאְצֹוד

 .הָָנְכַה ןייק ויִא הֶאָצֹה ןָהֶא 1
 | טיִנ ְךֹוא יַּבְרעֶד ןעֶמ ןעֶק .תֹואָצֹה יִד טְפעֶׁשעֶג ַא ייַּב טְראָּפְׁש ןעֶמ זַא ,טְעיימ ןעֶמ

 | ןעֶניְִרעֶפ
 ..ןייַצ יד סיוא ְךיִז ןעֶמ טְנאָלְׁש .תֹואָצֹוה יד ןעֶנאֶלְׁשְסיֹוא ְּךיִז ליִו ןעֶמ זַא 2

 ,הָּברדאַנעַׁשוה
 ,ןייַרַא דאָּב ןיִא םעֶכְראַּפ יִד ןעֶמ טְרְהיִפ הָּבַר-אֶנעַׁשוה

 ּעֶלְטְרעֶטְׁש עֶגיילק עֶכְנאַמ ןיִא :ְהָנִמ ַא ויִא םאָר - האש

 איראק אל 1 עא :

 יי עין איש "שאד א או 0



 םייָה 0

 ,לעדנערעק א לאָמַא ךיֹוא טניפעֶג לעֶדְנִהיִה דֶנילְּב א
 ,ןְהיֵה יִד ןוא ְּךיִא ! דְנאַּבְלעֶז ןעֶסע ּוצ טּוג זיִא ןְהיֵה ַא ,

 ,גינעֶג םיוק ןְהיֵה ַא זיִא ןייֵלַא םֶהיֵא ראַפ סאוָו ,רעֶסעֶע רעֶקְראַטְׁש ַא טְגאָז יֹוזַא ְּ
 .ןיֵש ְךיוִא זיִא .ּבּוטְׁש ןיִא םּורַא טְהעֶנ ןְהיֵה עֶנייֵׁש ַא זַא 8 :

 בּורָה (טְראָטְׁש ַא * רֶעָרָאנ ׁשֶּדְקִּמַה-תיִּב םאָד זיִא ןְהאָה ַא ןּוא ןֶהיֵה א רעֶּבִא 4
 | ,ןעֶראעֶג :

 1 ייֵא .לָנרעֿפ -- ('כ הינ ,ןיטנ) אכלמ-רּוט בירה אתלוגנרתאו אלוגנרתא

 ןעֶהייֵרְק ְךיִא וומ .ןְהיֵה א ְךיִא ןִּפ 9 ו
 ,טְניֹאוועֶג ןעֶטְכעֶׁש םעֶד טיִמ טְרעֶו לעֶדְנְהיֵה סאָד 6

 נר רעד הן שי קעפ | ,ןעֶגיַועֶג ְךיֹוא ְּךאַז רעֶטְסְנְרֶע

 יעָסאָרְּפ -- ? ןְהיֵה רעֶד ךיִז שְמֹולָח סאוָו :
 ן יִז ןיִא גיִדנעֶטְׁשעֶּב טאָה רֶע סאָו ,סאָד ְּךיִ טיִמֹולֲה ןעֶכיִלְטיִא -- ץץ. עז050 == עֶקאַרָּפ

 יייֵא ןַא טְגעֶלעֶג ןיֹוׁש יִז טאָה .הייֵרְק ַא ןְהיֵה יִד ראָנ טּהְס 8

 ,ייוַוְצ ןעֶּבאָה לאָז ןעֶמ יֵדְּכ .ייֵא ןייֵא רעֶטְנּוא ןֶהיֵה רעֶד טְנעֶל ןעֶמ
 ,ןעֶהעֶג טיִנ שּולְּב ןייק לאָז םֹ זַא ןעֶטְכעֶׁש לעֶרְנְהיִה ןייֵק טינ ןעק רענייֵק 0

 ,(ב ,ג"ל הכוס ג'א ו תובותכ) .יִתֹומי אלו הישיר קיספ- : רּומְלַּת ןיא ְךִלָנְהֶע

= 

 ,קֹזיָה
 ,חַוָר ַא ךיֹוא זיִא ,דְנאַה רעֶד ןוֿפ קּזָיה

 יטרחתתו ןיבזי :רּומְלַּת םיִא יִוְךיִלְנְהַע -- .הָרֹוחס יֵד ןעֶניל גְנאַל יִנ טְזאָל ןעֶמ זַא .ה .ד

 .ןעֶּפיֹוקְרעֶפ :ְךיִלָנְהִע -- .(יא גייק םיחספ)

 ,דְניֿפ יד ראֿפ טיִנ ,דְניירָפ יד ראֿפ ְךיִז ןעֶמ לאָז ןעֶטיִה

 גיִרעֶזייִה
 ,ירעֶזייַה םעֶּפִט זיִא רֶע =

 היא טְרעֶה ןוא .ןעֶטְפעֶׁשעֶג יד ןיִא ְךאַנְׁש טְרעֶו רע סאָו ,םעֶניֵא ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז יֹוַא
 .לעְֶסעוֶועֶגיו ןעֶלְהאָצ ּוצ

 ,םייָה

 ,לעֶויִטְׁש ןייק טיִנ ןעֶמ טְסייֵרעֶצ ,םייֵה רעֶד ןיִא שְציִז ןעֶמ זַא 1 1
 ,ׁשְנעֶמ ַא יו ןעֶלעֶטְׁש ְךיִז ןעֶמ זּומ טייל ןעֶׁשיוִוְצ - ,ליוִו םאָנ יוִו ,םייֵה רעֶד ןיִא ?

 ,םייָה רעֶד ןיִא טְציִז סאוָו ,םעֶד ויִא ליֹואו 2
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 50 סייה

 מט : 1176
 : א .םייֵה טוהט: יש

 ,דְלאו ןיִא ףיול .טְלאַק ריִד זיִא -- סייֵוְׁש ןיִא ךירק .םייֵה ריִד זיִא

 .ןעָפלעֶק טיִנ ןיִלֵַא ְּךיִז ןעק רֶע סאו .ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןעֶמ טיִנ תֹוצֲע יִד

 2 ףֵליֵה
 ,לעֶסיִׁש רעֶד ייַּב טיִנ ראָנ .ףְליִה טּוּג זיִא םּוטעֶמּוא

 ,לעֶמיִה
 ,ףיֹורַא טיִנ רעֶּבָא ,ּבאָרַא ןעֶמ טיִנ לעֶמיִה םעֶד ןוֿפ

 .הֶאְוְלַה
 .הָאְקַה ע'רָׂשְּכ א ןעֶדְוי ייַּב זיִא הָאָמָל ידיַמְׁשי

 ,ליָפ יֹוזַא טיִנ ראָנ ןעֶנעֶז טְנעֶצארְּפ "544. זַא ,טְנייֵמ קיִנְטְנעֶצאַרְּפ רעֶסיֹורְנ רעֶד

 ,יּךֹולְהְי

 : ,טינ שִִַּי ךֹולָה רעֶד
 עג אַז א ןעוֶו ,סאָר טְנאָז ןעֶמ ..ּדִלִי ךֹולָה- קּסָּפ םעֶד ןוֿפ גְנְּנעווְנַא עֶטְפאַהְצְרעֶׁש

 .ןעֶמְראק עַטְכעֶלְׁש טְמוקעֶּב רעֶניֵא ןעוֶו .ּב .צ ,טאַכְג םיִנ
 יִֹמֶה

 ? ןֶמֶה ןיִא 'איַּפ, יִד ריִמ גייט סאו 1

 ן'יא אפי יִר גוט סאָו :'ב טְגעְֶפ יא : ןְרעדְנַא םעֶד עֶניֵא ְעֶלְננוי-רֶדָח ןעֶנעֶרֿפ יו
 |- מָה טְראָו םֶכיֵא שיִנ יאָ ְךאָד ְךִו טְנּפעֶג יא תֹוא סאָד :יב - ּומֶ
 גאָר :'א - "ּואַּפ.יִר ןעֶד טֶצּונ סאָו :'ב -- ?טינ ְךיִז סֶע טְניִפעֶג סאוָו ראַּפ :יא

 וו קאַמ ךאָד ְךיִא גע
 ן ? ןײרַא יִָּנְִּׁשִנ-הַמ. רעֶד א שר טמּוק יו 2

 ערע םּוצ סְנייֵא טיִנְראָנ ןעֶמּוק יד סאוָו .ןעֶכאַז עֶנעֶדְי ׁשְרעֶפ ייוֵוְצ } 8 ןעֶמ טְגאָו

 / ."םאָיְניִרְּפ אָהעי טְראָׁשְטו } יישר וי י"ֵמָה אבל 2

 : ז.340קע ס0 עקעטססיע

 .יליפ ראֿפ ריִד-אַמְׁשעֶגע : יִׁשַר טְכאַמ .'הָמַח ןֶמֶה אֵלָמיַז 4
 ןופ יא. ְךָנ ליפ שיג געֶבפ יא :טְייַה "ליפ ראֿפ ריישע טְרַפנֶרעֶר יד

 יו ,טיִנ ְךיִא סייוו ,סיֹורַא טְמּוק "אֵמְשעֶג טְראו סאָד ןעֶנאַוַנ

 1 ,ואָרדָז אֵי ַא .וואָמ יִשי :ייֵׁשַר טְכאַמ .יהָמִח ןֶמָה אֵלְּמִיַע 8
 1 ן. שש גמסש, 2 )2 20/06-

 / ,ןִמָה תֵאְנִׁשִמ יוִו .יַכְּדְרֶמ תַכֲהַאְמ יֹוזַא טיִנ זיִא םִע (}
/ 

 ;ָפעֶדמ אֵנֹׂש םעֶד טיִמְרעֶד ליִו ןעֶמ יוִו ,דָנייַרְפ םעֶד ּביִליּוצ ליֿפ יֹוזַא טיִנ טּוזָמ ןעֶמ .ה .ד

 הָלּפִמ ס'ֶמֶה טאָה רֶע
 ,גירדיג ץנאג עֿפּוטש רעכִיֹוה א רהעז ,ןּוֿפ ּבארָא .טלָאֿפ .ןעמ א - ןןפ8

 1 וי



 אימעהי די
 ,םֶכָמ ןייק טְלְהאָצ 'ךיִא-טעֶה, ןעֶנאָו ַא 1 4

 ִל

 "די

 .םָכָמ ןייק ןעֶּבעֶג 'ךעֶטעֶּפ-' ןּוא "ךיִא-טעֶהי
 ,דָנּורְג ַא זיִא 'ָּךיִא ּבאָהְ;י .ְךעֶטעֶּפ ַא זיִא "ךיִאטעֶהי 8

 ,טְכעָה -
 ,ּפאק םעֶד ןוֿפ - ?טְכעֶה רעֶד טקָניִמְׁש ןעֶנאוַו ןוֿפ

 .ה .ד ,רעֶיְריִפ רעֶד גירְלּוש אָמָּתֶסִמ זיִא .ןעֶרעֶו .ּוצ עַיַלאָק ןא טְּבייֵה ְּךאַז ַא ןעֶו

 .טְטעֶׁשעֶג ם'נּופ פאק רעֶד

 ןעֶפְלעֶה
=.) 
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 ,טיִנ ףֶרֶאַד ןעֶמ רעֶדָא .טיִנ שְפְלעֶה סֶע רעֶרָא

 -לעֶה עֶׁשְטאָה םֶהיֵא ןעֶמ לאָז .רָלעֶג טיִמ דְנייֵרְפ םעֶד ןעֿפְלעֶה טיִנ ןעֶק ןעֶמ זַא
 יץְכעֶרְק א טיִמ ןעֶפ

 ,ןעֶבאָה תּנָמֲחַר סֶהיִא ףיֹא טְנעֶטְסְניִנעֶװ לאָז ןעֶמ -- ע- ס06 == עֶׁשְטאָה
 ,רעֶטּור ןעֿפְלעֶה ןעװמ .רעֶטְרעוֶו ןייק ןעֶפְלעֶה סֶע זַא
 :ב ,ןעֿפְלעֶה טיִנ ךיֹוא 'םיִאָתְּפ-רֵמֹוׁש. רעֶד ּוליִפֲא ןיֹוׁש ןעֶק םֶהיֵא

 ,הָאּופְר םׁש ןייק,אָד טיִנ ןיֹוׁש זיִא םֶהיֵאדְנ"ּוצ סאוָו ,ראַנ עמי ַא ןוֿפ

 ! יַאדוַא ןעֶפְלעֶה עֶליהְוּזְמ א טיִמ עקְסאַּבְלאַק

 ןעֶוו ,טְנייֵמעֶג טאָה עֶניִדּי ַא זַא ,טְלְהעֶצְרעֶד ןעמ ישי 6160 028/42 == 2

 הָּפֵיְט ַא ןעֶפִע טעו יִז זַא .ה .ד ,ןעוֶויְִּפ לעָטיִמ עֶנעֶדִשְרעֶפ עֶדרייֵּב יִד טעוֶו יִז

 ,םֶלָצ :ךיִלְנְהֲע - .ןעֿפְלעֶה יַאְרוַא טאָג רֶהיִא זומ ,הָּזמ יד ןעֶשּוק טעוֶו ןּוא סאַּבְלאָק

 רעֶּפעֶּפ ףיֹוא ןעֿפְלעֶה טעוֶו .שיֿפ ףיֹוא ןעֿפְלאָהעֶג טאָה סאוָו רעֶד

 : ,טאָנ .ה .ד

 .ןעֶהעֶג ןייַלַא ןיֹוׁש ְךיִא לעוֶו רעֶטְנּורַא ,ףֹורַא טאָנ ראָנ ריִמ ףְלעֶה

 ןעֶשְנעֶמ ןעֶננורעֶיצ ןיֹׁש ןעֶמ טְלאוָו .ןעֶטעֶּב טאָג ןעֿפְלעֶה לאָז םִע ןעוֶו
 ,'םיִמֲחַר אֵלֶמ לֶאי ןַא ןעֶטיֹוט ַא יו .טְפְלעֶה סֶע

 ,םעֶקְנאַּב ןעֶטיֹוט ַא יוִו ,טְפְלעֶה םִע
 קי ט8װא/ == סעֶקְנאַּב

 ,דְנאוַו רעֶד ןָא סעֶּבְרַא ןַא יוִו ,טֿפְלעֶה םִע

 ,(ְךיִז סייַרעֶצ ׁשְמאָח... ראו יוםִיקָו יִח. :ייֵרְש ׁשְטאָח ,טיִנ טְפְלעֶה םִע
 ע. 0206 == ׁשֵמאָה
 : ז
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 כוס

 ,ילֵצְבּו ראָנ - 'ּונְליִצַמּו ּונֵרְמֹוׁש לַא יִּכי :טיִנ טפְלעֶה סֶע 9

 .דָלעֶג יןעֶלְהעֶצְפיֹוא. ןּוא יילֵצְבּי : ליֵפָׁשִטְראַ

 .לָהָּב ןוֿפ איִׂשָנ רעֶד ןעֶמּוק ּוליִפֲא לאָז םָע .טיִנ טְפְלעֶה םִע 4

 ,דְמעָה
 .דייֵלְק םאָד יוִו ,רעֶטְנְהעֶנ ריִמ זיִא דְמעָה סאָד 1

 ראַפ ְךאַנְועֶד טְׁשְרֶע ןּוא ,עֶניִנייַז יִד ראַֿפ רעֶהירָפ ןעֶגְראז ּוצ בָיוחְמ זיִא רעֶדעֶי .ה .ד

 .עֶרעֶדְנַא

 ,רעֶבעֶל טיִמ ייוֵוְצ ,םעֶטאַל טימ ףֶנּוֿפ = רעֶכעֶּב יד יו רעֶדְמעֶה ןעֶּביִז

 קי 1248 == עֶטאַל

 ןעֶגְנעֶה
 ,םיֹוּב ןעֶסיֹורְג ַא ףיֹוא ְּךיִד גְנעֶה .ןעֶגְנעֶה ןיֹוׁש ּךיִד טְסְליוִו ּוד זַא 1

 .(יא ,בייק ,םיחספ) לודנ ןליאב הלתי ,קנחיל הצורה == |
 ,םיּפ יִד ייַּב ְּךיִא גְנעֶה פאק םייַּב ךיִא גנעֶה 2

 .סֶניֵא םעֶלַא ןיֹוׁש ריִמ ויִא סֶע .ה .ד

 ,עֶרייֵּב ףיוא ןעֶגנעֶהְפיֹוא ןיֹוׁש ןעֶמ לאָז םוֿפ ןייַא ףיוא ןעֶמ טְגְנעֶה 8
 ,טייַבְרַא עֶּבְלאַה ןייק ןּוהָמ טיִנ לאָז ןעֶמ .ה .ד

 ,לעֶדְנעֶה
 ,לעדנעֿפ רֶהיֵא ןּוֿפ ןעֶסֶע ןעֶמ געֶמ ,(לעֶדְנעֶנעֶג :רעֶראפ לעֶדְנעֶה טְסייֵה יֵז זַא

 = 6 עמיתיִּבַ-לעּב ה יצ ה ד - .א 8 *...לעֶרְנעֶמ טְסייֵה רע זַאי :ְךיֹוא טְנאָז ןעֶמ

 .ׁשיִמ רֶע'רָׁשָּכ ַא אָמָּתְסִמ רֶהיֵא ייֵּב זיִא ,ןעֶמאָנ ןעֶשיִרּוי ַא טאָה

 ,גְניִרעֶה

 ,ייוַוָצ ראַפ םיוק ןְהיֵה ַא -- ןיֹוׁשְרעֶּפ ןְהעֶצ ראַּפ גּונעֶג זיִא גְניִרעֶה ַא 1
 ,שיֿפ ַא ְּךיֹוא גְניִרעֶה ַא זיִא ,שיִא ןיִאָׁש םֹוקָמָּב ?

 ,'ה הנשמ ,יב קרפ ,תובא) יוכו ,סישנא ןיאש םוקמבו .
 ,ץְלאַמְׁש ןייק ןעוֶויִרְנ ּוצ ןּוא .ץְלאַז ןייק ןעֶמ ףְראַדעֶּב גְניִרעֶה ַאדניּוצ 8

 .ןעֶרעֶה
 | ?שעִיֶּפאַרָה הָיֹג יִד יוִו ,הָׁשֹמ ּוד טְסְרעֶה 1

 - סאקְרעֶמְפיֹוא ךאז עֶׁשיִמאק ַא ףיֹוא םעֶנייֵא לי ןעֶמ זַא -- ק. סווזמקה6 == ןעֶיֶפאַרָה

 | יז טעֶיֶפאַרָח הָיג יִד יוִו ,הָׁשֹמ ּור טְסְהעֶז : ְךיֹוא ןעֶמ טְנאַז טְּפאַהְצְרעֶׁש ..ןעֶכאַמ

 ןעֶגייוְׁש ןּוא ןעֶהעֶז ןּוא ןעֶרעֶה 2
 ןעֶסיִנ ןעֶצְנאוַו יד ןוא ןעֶמוה ײלֿפ יֵד טְרעֶה רֶע

 ,תֹחֹוס עֶלַא ףיֹוא ְךיִז טְהעֶּמְׁשְרעֿפ רֶע זַא ,ןייַא ְךיִז טְדעֶר רֶע סאוָו ,סעֶנייֵא ןּוֿפ



 . .הָמָכָח יִד טְׁשְרֶע טְליִ טְליְִׁש הָחָלְצַה יד זַא
1 1 

 ,ןעֶנעוֶו םֶדְניִה ןּוֿפ טְכאַמעֶג טיִנ זיִא ׁשֵּדְקַה סאָד

 ,םירּוּפִי עֶסיֹורְג ןעֶגניִרְּב םיִרֵּתַה עֶנייֵלְק



 4 אי טי שי א יא עי ראשי = טיי רער יי יש ר יא א 6 א ישמ } שי 4 עט יי 2 ראי טו ישא אי יבא 7 יי( יי טי זי יי ר עי א יד עת יב "י"ט ר יד
 אי 2  צ אפ יד יי

 " , י - ; . יה

 וו ןלכנ

 ,"אּודְי

 ?ּוד רעֶדָא ְךיִא ,'אּוהְוי רעֶד זיִא רעוֶו

 ןֶב לָׁשֶמִי אּוהְו ּוָ םעֶר ףיֹוא ְּךיִז טְריִצעֶּב ןּוא ,ּבייַװ סאָד ןאַמ רעֶד טְגעֶרפ יוזא

 א: .(זיט ,'ג תישארב)

 .ןעֶגאוָו
 ,רֶנָּפ ַא זיִא ןעֶמיִלְׁש ַא -- רעֶנייֵז ַא זיִא ןעֶגאָו ַא 1

 | לב -- .ןעֶּפעֶלֶׁש ןעֶמ זימ שלש א ןּוא .,רעֶנייֵז ַא יִו רעֶדעֶר טאָה ןעֶנַאוָו רעֶד

 .לעֶנעֶר עֶׁשיְִָנ
 ,עלעֶגיִנ סאָד ןעֶמ טז יֹוזַא ,עֶלעֶנעוֶו ַא ראפ טְציִז ןעֶמ סאָו ףוא

 .1 רֶהֹוֿפ .לֶנְרעֿפ

 ,רעווׁש וצ רעֶרעֶר יֵד ןעֶנעֶז טְלאַפ ןעֶגאָו רעֶד וא 3
 ואָד ,רעֶמּז ּבֶא ְּךיִז טְהּור ןעֶטיִלְׁש רעֶד .רעֶטּיִו ּבֶא ְּךיִז טְהּור ןעֶגאו רעֶד 4

 .טיִנ לאָמ ןייק ,דרעֿפ
 עֶטְנּורַא ןעֶמְׁשְרֶע-םּוצ ְךיֹוא טְלאַפ ,ןָא-ןעֶּביֹוא ןעֶגאוָו םעֶד ףיֹוא טְציִז םִע רעוֶו

 .ןעֶטיִלְׁש ןייֵק טיִמ טיִנ ,ןעֶנאוָו ןייֵק טיִמ טיִנ 6

 ןעֶּבעֶג טיִג הֶצֵע ןייק רֶהיִא טיִמ יז ןעֶק ןעֶמ סאו אַז רעֶרעֶוְׁש ַא ןוֿפ
 ,ןעֶהעֶג ּוצ םּוֿפ-ּוצ טּוג זיִא ןעֶנאוָו ןעֶרעוֶוְׁש ַא ןעֶּבעֶנ ?

 ,לאָשְנאוָו
 ,דנייֿפ ּךיֹוא ןייֵלַא טאָנ טאָה לאָׁשְנאוָו עֶׁשְלאַפ א

 ,יא ,איי ילשמ) .יה תַבֲעֹוּת הָמְרִמ יֵנְוֹאמ

 ,גאָטְליֹואוו
 ,ּבָא ץְראַה סאָד לאָמַא ךייא טקירד גאָטְליֹואו

 ו ,גנּוי-רעֶליֹואוו
 ,רָרָע רעֶד ןיִא גיִדְנעֶטְׁש טְניִל גְנּוי-רעֶליֹואוו ַא

 ןנולק .לגרעֶפ

 ,דָנּואוו
 ,ןעֶמיִׁש טיִנ ץְלאַז ןייֵק ןעֶמ ראָמ דְנּואו א ףיֹוא 1
 .ןעֶגעֶלּוצּוצ דְנּואו ַאדנ"ּוצ יוִו ,זיִא רֶע 7

 ,טְפְנאַז ןּוא סיִז יֹוזַא טְרעֶר רֶע ,ה .ד יש



 : - רעֶסאַו רעֶוְאוָ
 יב יע ם 22

 טְפְלעֶה ,ראָטְקאָד ןייק טיִנ טֿפְלעֶה סע וַא ,רעֶטאָלְּב ַא-נ"ּוצ ןּוא נאו ַאדץ-ּוצ 8
 ,רעֶטאָט ַא

 יּוא תֹואּומְר טיִנ סאו ,רעיּפ ַא ןְֶיְציִלאַנ ןּוא דְנאַרְפּור ןיִא ןעֶדָוי ייַּב טְסייֵה ירעֶטאָטי

 ,תֹּלּונָס

 ,לעוֶוְלאוָו
 ,רָעייֵהְט זיִא ,לעוֶוְלאוָו סאוָו 1

 .ׁשְטְׁשְראָּב יוֵו ,רעֶלעוֶוְלעוֶו 2
 ןעֶמ סאוָו ,הָרֹוחְס רעֶניִיִּב ַא ןיֿפ ןעֶמ טְגאָז -- ?. 6סץקזזזפ ; ןק. 2815202 == ׁשְטְׁשְראַּב

 .ןעֶמקעֶּב םּומעֶמּא יז ןעֶק;
 ,טעֶׁשְטִּפאָל ןּוא לעוֶוְלאוָו זיִא סֶע 8

 טְלעֶפעֶג יִז סאוָו ,הֶרֹוחְס רעֶגיִליִּב ַא ןּוֿפ -- (ןייַז טְנאקַיַפ) ?. :זסמינעיעמ == ןעֶשְשִּפאָל 0
 : ט 9 3 יש : י יי = :

 .ןֵה טאָה ןיא ןעֶכילְטִא ךאָד ְּ
 ,רּוטאַנ ןייַז טיִנ רעֶּבָא ,ראאָה עֶנייַז טרילרעֿפ ףְלאָו א }|| ,ףְלאוָו

 .ןעֶסיִרעֶצ טיִנ זיא ניִצ יד יא ,טאָז זיא ףְלאוָו רעד יִא 2
 ןעֶירְפוצ ןּפְעֶד ןעֶנעֶז םידָרְצ ֶרייֵב םאוָו ,טָפעֶׁשעֶג א -- חי 11 = יִא-יִא :

 ,ןייַלַא םֶהיֵא טְּפאַה ַחּור רעֶד זיִּב .ְּךעֶלעֶניִצ יד גנאל יֹוזַא טְּפאַה ףְלאָו רעֶד 2 6

 .ןיירַא דְלאוַו יִא ץֶלַא רע טקּוק .גְנאַל יו ףֶלאָו א עַואָדאָה 4 7
 : ק. םסחסשגס == ןעֶוֶואַדאָה

 !ןעֶקאַּב תֹוצַמ העְנ ְךיִא .ָא טיִנ ְךיִמ רֶהיֵר .עֶלעּפְלעֶו .עֶלעֶפְלעֶו 8
 ןּוא ןעֶקאַּב תֹוצַמ ןייֵרא טְדאַטְׁש ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא יִז סאו ,יֹורָּפ ַא טְנאָזעֶג טאָה יֹוזַא

 ןעֶמעֶּבעֶג ףְלאָו םעֶר יִז טאָה ץעֶרְׁש ראֿפ .ףָלאוָו א טְגעֶנעֶגעֶּב .געוֶו ץֶּפיֹוא טאָה
 ןּוא- ,ןעֶקאַּב תֹוּצַמ .ה .ד ,ןּוהְט הָוְצִמ ַא .טְהעֶג יִז לייוו ,ןעֶרְהיִרנֶא טיִנ יִז לאָז רע

 } יב 'ה םיחספ) ."ןיקוינ ןניא הוצמ יחולש? :ְךאָד טְהעֶטְׁש אֶרָמְנ רעֶד ןיִא

 .(יא ,א"י אמוי ו

 ,דְנאוַו

 .ןעֶגייא ןעֶּבאָה ןעֶסאַג - ןעֶרעיוא ןעֶּבאָה דְנעֶו }
 (.'ב ,ב'ל השרפ ,הבר ארקיו) ,לתוכל םינזא

 צ - ףעֶנעֶלְנייַא דְנעוֶו םֶהיֵא טיִמ ןעֶק ןעֶמ ע
 ,ראָנ רעקְלאַטְׁש ַא ןּוא רעֶסיֹויְג ַא זיִא רֶע .ה .ד

 .רעֶסאוַו
 .רעֶסאוַו ראָנ ןעֶמ טְקְניִרְט ,טְסיִזְמּוא 1

 ,עֶנייֵר סאָד טיִנ טְסאָה ּוד ןמָו-לָּכ ,רעֶסאוו עֶנייֵרְמּוא סאָד םיֹורַא טיִנ םיִנ
 ּוצ טיִנ טְמּוק עֶנייֵר סאָד ויִּב .ןעֶסיִנְסיֹוא רעֶסאוו עֶנייֵרְמּוא סאָד טיִנ לאָז ןעֶמ 3

 עמ שי

0 1 , 6 
 1 ׁ 7 ש ( 4 לאז ג צ

 לֵז קסו א עי שא 8 יד שיי--,/ תזי-מ אה וצ : עא טיי א, א ריי יי צ טיט טי יא 707



 א א יש קי יי טרעט

 86 : | ןעְֶקאַ

 צ ןייֵלַא ט טיִנ שוק םָע וַא .ןעֶסיִ ּוצ ' ןיירַא ןעֶנּורְּב ןיִא רעֶסאוַו .םָנִחְּב זיִא סע 4

 : .ןעֶסיֵלְפ

 ,ןעֶצניִק ןייק.טיִנ ןעּפלעֶה ,ןעֶקניו יצ ףיֹוא טְרעֶה ךאנ עֶכיִלְריִטאנ ַא ןעוו
 .ףיִמ טְּבאָרְג רעֶסאַוו ליִטְׁש 8

 .ןעֶסְקאוַו
 ,ןעֶדייֵמ ןּוא דְלעֶג-הֶריֵּד .םיִהְוְר :טְּכאַנ רעֶּביִא ןעֶסְקאוַו ןעֶכאַז ייֵרְד

 רויזא שיש =

 | .ןעגראוַו
 - .סלעֶטְכיל ןבִלַח ַא טיִמ... : ראוו) .(ןעֶׁשּוד : רעֶדָאג !ןעֶנְראַַו ְךיִמ םּוק

 םיִנ ְּךיִו טְכאַמ ןעֶמ סאוָו ,םעֶנייֵא-ְנ-ּוצ ׁשיִטעּפְׁש ןעֶמ טְגאָו -= קי 00816 == ןעֶׁשּור

 טְמּוק טיט ןְכאָנ זַא .,ןעֶּביולְְפקְלאָפ םעֶד ףיֹוא ְךיִז טְהיִצעֶּב .רעֶר עֶניז סיֹוא ליֿפ

 .ןעֶנְראַוַו םֹולָח ןיִא אֵנֹוׂש רעֶד

 ,םּוראוָו
 ,'םּוראָד; ןייַז טאָה 'םּוראוָוי רעֶכיִלְטיִא

 ,טְראוָו
 ,רעָפְטנֶע עֶטּנ ַא טְגְניִרְּב טְראָו טּגַא }
 .ןייֵא דיִמָּת טְגְניִרְּב ןּוא הָלעֶג ןייק טסאק טְראוָו טּונ ַא 2
 ,טֶרָא ןֿפיֹוא ׁשְטאַּפ ַא ןּוא -- טְראוָו ַא ןּוא טְראו ַא 2

 .ןעֶטייקגייילק ןוֿפ ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ז זיִא סאוָו ,גיִרקעֶג סיֹורְג ַא ַא ןוֿפ

 ,דָי-תַמיִתֲח ַא יוִו ,טּוג יֹוזַא זיִא טראָו ַא
 ,לייַא עֶסיֹורְג ןעֶּבאָה עֶדֶייֵּב -- לייֿפ ַא יוִו זיִא טְראוָו ַא
 ,הָמיִתֲח ַא יִקאַט זיִא הָמיִתֲח ַא ןּוא ,טְראוָו ַא ראָנ זיִא טְראָו ַא

 . ֹוטְנייֵמ סאָר ןּוא ,אז 4 טטְראָוְכיִרְּפֶׁש םעֶד ןוֿפ ָךּּפיִה רעֶד -- ץ. 188 == יִקאַט
 שנ שז =

 .ןייֵלַא טְראוָו ַא ייִו ,רעֶמעֶּב ְךאָד זיִא הָמיִחֲח ַא

 ,שְטאַפ ַא יוִו ,רעֶנֹרֶע זיִא טְראָו ַא ?
 1 פםאלק;ן6 8 ׁשְטאַּפ :לְגְרעַֿפ

 ,לעֶטרע ןייַז ְךיִז טאָה לעֶטְרעוֶו םעֶכיִלְטיִא 8!
 יךאָנְרעֶד ייוַוְצ רעֶדייֵא ,טְראָו ןייֵא רעֶהירְֿפ רעֶפעֶּב 9

 .טעָּפְׁש ּוצ ןיֹוש זיִא ְךאַנְרעֶד םּוראוָו
 27 ,ראַנ ַא סֶע זיא ,ליומ ם'ןּוֿפ ,ראַה ַא זיִא ליֹומ םיָניִא טְראוָו סאָד 1()

 7 .טיִנ סע טְדאַׁש ,םיֹורֵא טיִנ טְראוָו סאָד טְנאָז ןעֶמ גנאַל יֹוזַא .ה .ד

 ,ןעֶלְהעֶצ טיִנ ןּוא ,ןעֶנעוֶו ןעֶמ לאָז רעֶטְרעוֶו 1

 .טרעֶר ןעֶמ סאוָנ -- ראָנ ,שְרעֶר ןעֶמ ליֿפ יוֵו .ףֹורעֶר טיִנ טְיק ןעמ
 ןעֶהענּוצְרעֶּביִרַא טאַהעֶג אָרֹומ ְּךיִא טְלאָו ,קיִרּב א ןייַז לאָז טְראָו ןייַז 2

 : יי היי וי איגר ןעזאָלְרעֶפ טינ טְראָו ןייַז ףיוא ּךיִ ןעק ןעֶמ סאָה ,רעְֶניִל ַא ןוֿפ ןעֶמ טאָ



 הַאשע 
 ר יי יי יי טא יו יי יי בא יי יע יי

 ,ןעֶמְלאָׁשעֶג 'ןייַרַא ןעֶמאַמ ןיִא. טיִמ יו ,רֶהעֶמ ןעֶמ טיִלעֶוּפ טְראוָו טונ א טיִמ 4

 ,טְראוָוְק ַא טְרעֶו טְראוָו ַא ןוֿפ 4
 .ןעֶועֶו םיֹוהְנ א טייקְניִנייִלְק ַא ןוֿפ לאָמַא טְכאַמ ןעֶמ

 ,ּפאָק ןיִא ְךאָל ןייק טיִנ טְרעוֶו טְראָו א ןוֿפ 8
 ,רעֶטְרעוֶו ייוֵוְצ -- םיִרָבְד .הָשלְׁש 16

 טְרעֶר ןּוא יץְרּוק ץֶנאַג ןעֶלְהעֶצְרעֶד ְךאַז ַא טעוֶו רע זא ,טְגאָז רעֶנייֵא ןעוֶו ,טְראוָוְצְרעֶׁש

 ּךַפ ַא טְראָּפ ! ְ

 שא | .ןעֶטְראוַו יצ
 ,טְראַנעֶג רֶהעֶמ .טְראַועֶג רֶהֹעֵמ סאוָו 1 ּ
 ,פ ןע ראה .לְנְרעֶפ :
 ,לעֶצעֶלְּפ א ןְעֶקאַּב ריִד ןעֶמ טעוֶו .גאָטייֵרָפ ףיֹוא טְראַו :

 לייַח .ןעֶניִהרעֶּב םֶהיֵא לו ןעֶמ זַא .ּןעֶשנעֶמ ןעֶניִלירעֶגְּא ןַא-נייצ ןעֶמ טְנאָז יֹזַא /
 .לעֶצעֶלְפ ַא גאָטיְפ רעֶרניִק יִד ןעֶמיִקעּב ףילְעֶועג /
 ,םעֶראוָ 1
 ,אָד טיִנ םֶרעֶסיִ ןייק זיִא םִע וַא רָע טְנייַמ .ןייַרְח ןיִא טְציִז םעֶראוָו רעֶד זא 1 :

 .ְךיֹוא ְּךיִז רֶע טְמּורְק .םעֶראָו ַא טעֶרְמעֶצ ןעֶמ זַא 2 :
 ' ְּךאָל ןייַז טאָה םעֶראוָו רעֶכיִלְטיִא 8 :

 ,ןעֶפְראוַו == |
 ךיִז רעֶטְניִה ןעֶמ טְניפעֶג ךיִז ר אֿפ טְּפְראַו ןעֶמ זַא 1

 ףיֹורעֶד טיִנְרָנ ְךיז טְכעֶר ןעֶמ ןעוֶו ,רֵָׂש םעֶד טאָנ טְלֶהאָצעֶּב ,הָקָרְצ טיִנ ןעֶמ זַא -
 ,םיֹורַא ןעֶמ טְּפְראוַו ןְרעֶדְנַא םעֶד ,ןיי ַרַא ןעֶמ טְֿפְראַַו םעֶנייֵא 2 /

 טיֹורְּב טיִמ םֶהיֵא ףיֹוא ףְראוַו ,רעֶנייֵטְׁש טיִמ ריִד ףיֹוא טְפְראַו סֶע רעוֶו 8 ו

 ,אשראוו :
 ,םעֶקְמאַנאָר יד ּוצ ויִּב גּולק ראָנ זיִא רעוֶואָׁשְראַו ַא ן |

 עֶכְנאַמ ןוא גְרעֶּבְמעֶל ןּֿפ ְךיֹוא ןעֶמ טְגאָז ְךיִלָנְהֶע -- ע. ?סעגואג == עֶקְמאַגאָר = }

 .ג .גָרעֶּבְמ עֶל .לָנְעֶפ -- .טְרעֶטְׁש עֶרעֶרנַא
4 

 ,טְנֶרְּב לעֶסייוַו יִד - ?אָׁשְראוַו ןיִא ןעֶמ שְרעֶה סאוָו
 ןעֶפיֵאיי ןעֶרעֶה ץלַא ליוו סאוָ .סעֶנייֵא ןעֶמ טְרעּפמְנִע םאָר 4

 ,ןעֶׁשאוַו

 הָָרְּב יִד ןיירַא טְמּק ןעֶסז םוצ .ְךיִז טְׁשאוו ןעֶמ זַא 1

 אט עו יי א אי "שי א
 וו 5

 וחי :

 א יי יי א טרעיד אש
 יט די ראט ר גי א א יו א
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 א א 7 יא א טען עט 104 1 יא אט א יב א יא בא יא איירא
 א א

8 

 - ּוסאֵנ טיִנ םֶהיֵא ְּךאַמ ןּוא .ץְלעֶּפ םעֶד ריִמ ׁשאוו - 'םיִּתַפְּכ ֹוחְרק ְךיְִׁשַמ
 : .(זיי זימק םילהת) ץּוסָּפ םעֶד טְׁשְטייַטעֶג ץֶרֶאָה-םע ןַא לאָמַא טאָה יז

 .םיֹוא ְךיִז רע טְניוִו יֹוזַא ,ןייֵא םעֶנייֵא טְניוִו ןעֶמ יוִו יֹזַא

 .(לעֶּבייווו ּבייוַו
1 

 2 י

9 

 /=+ שנ שז

10 

11 

2 
 וצ

4 

15 

10 

 ,געֶוַא טיִנ ןעֶמ טְגְראַּב דָרעֿפ ַא ןוא ּבייַַו ַא

 ,הָמָׁשָנ רעֶד ּוצ טיִנ רעֶּבִא ,ּבייֵל םּוצ טּוג זיִא ּבייַוַו ַא

 .ּבּומְׁש ןיִא .דְנּוה ַא יו זיִא ּכייַו ַא

 ,זיֹוד סאָד בָא טיִה ןּוא ייֵבְסעֶג זיִא יז ,ה .ד

 5 ר םעֶד ּוליִפֲא טְּבייַרְטְרעֿפ (טנאלְׁש :רעֶרַא) גאַלְׁש ַא ּבייוַו

 3 םֶטְבעֶלְׁש ;8 ַחּור יע

 ,ראַה ַא ןּוא ראַנ ַא ןאַמ םעֶד ןּוֿפ טְכאַמ ּבייוו
 ,סיִפ יֵד ןּוֿפ טָפְראַו ןּוא .םיִפ יִד ףיוא 6 ּבייַו א
 ?ְרעֶדְנַא סאָד ְּךיִו טייֵׁש .םעֶּפְמיִק רעֶד ןיִא טְּבְראַמְׁש לעֶּבייַו ןייַא זַא

 ,ןעהעֶג ּוצ ןייַרַא הָוְקִמ ןיִא לעֶּבייוַו
 לא = ,רעֶנייַז ַא ןאַמ רעֶד זיִא .ןיִרעֶגייֵז ַא זיִא ּבייוַו סאָד זַא

 אל רעֶנייז ַא לייַו .רעֶנִייז א ןאַמ רעֶד טְסייֵה .רעֶּביִרעֶד : ּוצ ְךאָנ ןעֶּבעֶג עֶכְנאַמ
 ר ַא ןאַמ רעֶד זיִא .תֶדָלֹוי ַא זיִא ּבייוַו סאָד זַא

 גנוי-רעֶליֹואוו ַא ןעֶדְנעֶנעֶג עֶכְנאַמ ןיא טְסייֵה ירְלָזי
 .דּוטעֶּפְמיִק ַא ןאַמ רעֶד זיִא .ןיִרּומעֶּפְמיִק ַא זיִא ּבייַַו סאָד זַא
 ,רעֶּב ַא וי םעֶד ןוֿפ יִז טְכאַמ הָיְרִּב ליֿפ-ּוצ זיא ּבייוַו םאָד זַא

 .ירעֶּבי ןּוא יִהָיּב- ןעֶׁשייֵוְצ ליִּפְׁשְטְראוַו

 ,דְניֵק סאָד ןעֶגיוִו ןאַמ רעֶד וּומ .ןעֶויֹוה יִד ןיִא טְהעֶנ ּבייוַו סאָד זַא
 ,לעַֿפאָטְנאַּפ ןיִא ןאַמ רעֶד טְהעֶג .קעֶדאַּפְס ןיִא טְהעֶג ּבייוַו סאָד זַא

 ערי ייֵז סאוָו ,ןעָיויָפ ןיֿפ ןעֶמ טְנאָז 'ןעֶויֹוה ןיִא ןעֶהעֶגי רעֶדָא ,יקעֶראָּפְס ןיִא ןעֶהעֶג

 .ןאַמ רעֶד יוִו הָעַּד רֶהעֶמ ןעֶּבאָה ןּוא זיֹוה עֶצְנאַג סאָד

 .ןעֶּבאָּב רעֶד ְךאָנ טְׁשרֶע ןעֶמ טְקיִׁש .ןעֶּבאָה ּוצ ןיֹוׁש ףְראַד לעֶּבייוַו סאָד זַא
 ,טְנייַמ טְראָוְכִרְּפׁש סאָד .ןעֶרְהעֶּבעֶג דְניִק ַא טְסייֵה יןעֶּבאָהפ -- ע. 0808 == ץֶּבאָּב

 וייל

46 

 ר

 ,הֵאיפר יד טְׁשְרֶע ןעֶמ טְכּוז ,טְנעֶהאָנ ראָנ ןיֹׁש ויִא הָנַּכַס יד ןעוֶו זַא

 ןוצ םֶהיֵא טְכאַמ יז - ןאַמ םעֶד ןָא םקונ ךיִז יז ויִא ,טְּבְראַטְׁש ּבייוַו םאָד זַא
 : ,ראנ

 ,9 ט אָנ .לֶגְרעֶפ

 ,ןעֶנאַז ידיו טְכאַנ עֶלַא ןעֶמ וּומ ,ּבייוַו םּואיִמ ַא טאָה ןעֶמ זַא
 .תֶוָמַה"ְּךַאָלַמ םּוצ ְךייֵרְג טעֶמַּכ זיִא ּבייוַו סּואיִמ ַא לייַו



 / ריב }4.6 י"ש- ': "רייד די 0 יי יש איט אז ריי - ר יאשע יט אט יט ערי 04

 ראי רשע יש טי יא א בי ער יד ד "טי יג וי קשיא 2 יי יב 7 א טו יי 1

 שש 1 | .יצד יד א א יי איט עי אטא ל ספי טי טא טא 51 2? : :

 : א
 ֿ : : .י צי 2

 ּבייוַו : 89

 .הָחָפְׁשִמ רֶהיֵא ּביִל ןעֶמ טאָה ,ּבייוַו סאָד ּביל טאָה ןעֶמ זַא

 2 א:.,:י-ו+-- || לוט -אלאפמעג

 ,הֶרָוּת רעֶד טֶג ַא ןעֶמ טיִנ .הָּבּתְּכ ַא ּבייוַו םעֶד טְּבייֵרְׁש ןעֶמ זַא 8 :

 א ,הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל ּוצ םייצ ןיק טיִנ ןיֹוש ןעֶמ טאָה ,ּבייוַו סאָד ןייַז םָנְרַפְמ זּומ ןעֶמ זַא :

 1 .1 ןֶהּוו :ְךיֶלְנְהַע ְּ :

 ,עֶלעֶגייֵטְׁש ןיא ןעֶמְלאַה םִע זימ ןעֶמ סאוָו .עֶלעֶנייֿפ ןייׁש ַא יוִו זיִא ּבייוַו גנּויא 9 ֶ

 ,הָּוַח רעֶטּומ רֶעייֵז ןוֿפ הָׁשּורְי ןעֶּבאָה רעֶּבייוַ עֶלַא 0 :

 .עוָוא קעָיְצ .לָנְרעֶּפ -- .גיִריִנייַג ןעֶנעֶז ייֵז .ה .ד :

 ,ןעֶניִל ּוצ טעֶּפְמיִק ןיִא רֶהאָי ןיִא לאָמ ייווְצ עֶניִגְרעֿפ ְּךיִז געֶמ ּבייו ׁשידיִגְנַא 1 ;

 ,דְנעֶה יד טיִמ ראָנ ,ליֹומ ןְטיִמ טיִנ טְלעֶׁש ּבייוַו םּוטְׁש א :

 .טְנאַלְׁש יִז .ה .ד :

 .הָָנרַפ עֶּבְלאַה א זיִא ּבייַו ןייֵׁש א 8
 יז םעֶנעֶפאַלעֶגְסֹא ןַא ְךאָנ ְךיֹוא טאָה טְראכרְפׁש סאָד

 ּבייַל ןֶּפיֹוא דְנאוו א יו זיִא ּבייוַו טְכעֶלְׁשַא 4

 : .(יב ,ג"ס ,תומבי) הלעבל תערצ הער השא

 .טְכעֶרעֶג ריִמָּת ְךאָנ זיִא ּבייַװ טְכעֶלְׁש ַא 28
 ,טיוט רעֶד יוִו רעֶגְרֶע זיִא ּבייוַו טְכעֶלְׁש א 6

 רעֶד ןיִא .יתוָמִמ רַמ הָעָר הָׁשֶאי :שיִאעְֶבעֶה ףיֹא ְךיֹוא ןעֶמ טְגאָז טְראווכיִרּפְׁש סאָד
 יהָׁשאָה תֶא הֶוָּמִמ רַמ יִנֲא אֵצֹומּי :קּוסְּפ רעֶד ראָנ רעֶּבָא ְךיִז טגיפעֶג לעֶּבִב

 : ,ו"כ ,יז ,תלהק)

 .ןיַבַא דֶרֶע רעֶד ןיֵא ןאַמ םעֶד טְּבייֵרְט ּבייַו טְכעֶלְׁש א על )
 .ןעֶגאָלְׁש ּוצ שּוג זיִא ּבייוַו גיִדעֶמעֶׁש א 8

 .ןעֶנאַזּוצְסיֹוא ְּךיִז טְסעֶׁש יִז לייוַו

 .אָצְמַנְּב זיִא לומ-םילָׁש ַא ּבייוַו ַא רעֶּבָא -- 'אָצְמִי יִמ לִיַח-תֶׁשֲאי
 ,םיִׂשעֶמ םִנאַמ םעֶד ְּךאָנ זיִא ּבייוַו עֶרעֶדְנַא סאָד ;{()

 7 טְניִדְרעֿפ ןאמ רעֶד יִװ יֹוזַא ,זיִא ּבייוו עַד .עֶדְנַא סאָד .ה .ד

 ,ּבייַל ןעֶדְליִנ א טאָה ּבייַו עֶרעֶדְנַא סאָד 1

 ,ליוִו יִז סאו ,ןאַמ םִנּוֿפ טְכאַמ ּבייוַו סאָד

 אצ. 5,6 !ְךיִלָנהֲע ,

 ,ּבייֵל םּוצ דֶנּוזעֶג ַא זיִא ּבייַו עֶמְׁשְרָע םאָד 8 (

 סאָד ןא) .ץאַק ַא יִו ויִא עֶטייֵוְצ םאָד .דְנּוה ַא יו זיִא ּבייוַו עֶטְׁשְרֶע םאָר 4

 (.ריֲִח ַא יוִו שָטיִרָד
 ׁשְלאַפ ויִא ּבייַו עֶטייווְצ סאָר ,(א8 .לָנְרעֶפ) .דָנ ַא יו ַיְמעֶג זיִא ּבי וו עֶטְׁשְרֶע סאָד

 ןעגְניְִׁשְרעֶּפ טְלאָועֶג טְלאוָו סאוָו ,ריִזֲה ַא יו זיִא ּבייוַו עֶטיִרְד סאָד ,ןיאק ַא יו

 .ןאַמ ם'ְֿפ ןעֶנעֶמְרעֶפ עֶצְנַג סאָר ְךיִז ראֿפ

 : , עא 5 = 4 א { . "אי
 2 4 אש : טי יע יי יי יא = יהא

 יא עי א רע ,ייי אבא א 4 6 0 } 5.5: עא 4 "עט טא לט יי לי טאב



 טעֶכייו

 3 ר םאָד ןוא .ןעֶׁשְנעֶמ ןוֿפ זיִא עֶטייוְצ סאָד מאָנ ןוֿפ ויִא בייַ עֶטְׁשְרֶע סאָד טא 2
 6 ,ַחּור םעֶד ןוֿפ זיִא

 טינ טְכאַמ יז .םעֶראוַו טיִנ טְכאַמ יִז--ןיזעוֶואָצְראַמ א יז ויִא ּבייַװ עֶטייווְצ םאָד 6
 : ,טלאק

 ק. תמהץססשַצ == עוֶואַצְראַמ

 לָכׂש רעֶד ויִא גְנּוריצ םרעֶנעֶמ יד - גְנּוריִצ סאָד זיִא לָכֵׂש םֶרעֶּבייַו יִד 8
 : ,טְרְהיִפעֶגְרעֶּביִא ןעֶמ טְרעוֶו ,טְריִגעֶר ּבייוו סאָד ּואו 8

 ,(ביכ ,םילהּת שרדמ) .ײאתיירבד-אתתאד ,ארד ךישחי :ׁשֵרְדִמ םיִא סע טְסייֵה ְךיִלָנָהַע

 ,רעֶּבייֵל (עֶטְראַה : רעֶרָאנ עֶטאַלְג ןעֶּבאָה רעֶּבייוַו רעוֶיאָׁשְראוַו 9
 ּךָלֶמ ַא ןאמ רעֶד זיִא יֹוזַא הָּכְלַמ ַא זיִא ּבייַו סאָד יװ 40

 הַָפ םיִא טיי ןעמ
 ,ץאַוְפיוא ןַא ןּוא ץאַזְּבָא ןַא ,ץאְַנייַא ןַא : ץעֶו ייֵרָד ןעֶּבאָה רעֶּבייַו 1

 3 : .עָטעֶלַאֵאָּמ רעֶד ןיִא ְךיִ ןעֶגיִפעֶג עז ייְֵד יִד
 ,לָכׂש ןעֶצְרּוק ןּוא ראָה עֶגְנאַל ןעֶּבאָה רעֶּבייַו
 ,דעֶר סאָמ ןייַנ ןעֶּבֹאָה רעֶּבייַו

 תוניבר םישנ יב ,ט'מ ןישודיק) םישנ ולשנ העשת ,םלועל ודרי החיש ןיבק הרשע
 | (.יב ,ח"מ ,תוכרב) ןה

 . יו ןעֶרְהיִפרעֶפ ייֵוְס-יוו-ייֵזְס ;ןעוייִּב םּוצ רעֶדָא .ןעֶטּונ םוצ ןעֶרָהיֿפ רעֶּבייוו 4
 ,ןֶכאַז עֶטְכייַל רעֶּבייוו ייַּב ןעֶנעֶז .ןעֶכאַל ןוא ןעֶנייֵו 8
 ,לעֶּבייַה ןיִא רעֶמאַפ םּוצ םייֵהַא טְמּוק סאוָו ,לעֶּבייוַו םעֶד זיִא העוָו 46

 | .ןרעֶמְלֶע יִד ּוצ ןאַמ ם'נוֿפ נעווַא טֿפיֹול יִז סאוָו .ה .ד = |

 | .ןעדייל טיִנ רֶבָּקַה טֹוּביִח ןייק ןיֹוׁש ףראד רעד וּבייַו טְכעֶלְׁש ַא טאָה םִע רעֶו 7
 6 ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא םיִאָטַח עֶנייַז ּבָא ןיֹוׁש טְמּוק רֶע .ה .ד

 ,גָנּוצ יִד סיֹוא רֶהיֵא דייַנְׁש ןּוא ,דֹוס ַא ּבייוַו םעֶד נאָז 8
 4 דֹוס ;אז- 20 .לֶנְרעֶפ

 ,ּבייוו ןעֶנייֵא ןַא יוִו ,םְרעֶייִרְמעֶג ןייק אֵד טיִנ זיִא סֶע 9
 .אָד טִיִנ דֹוס ןייק זיִא ּבייַו ַא ראֿפ 0

 .םעֶנעֶגייֵא םעֶד ראֿפ זַא ,ןעֶיימ ְךיֹוא רעֶּבִא ןעקטְרָאוָוְכיִרְּפְׁש סאָד) -- אנ. 48 .לָנרעֿפ

 | (.ןעֶּבאָה טינ ּתֹודֹוס ןייק .ןעֶמ לאָז ביי

 ןעֶכיי
 .שיּפיע םעֶד יוִו ,םֶהיֵא טְכייוַו ןעֶמ

 .ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶמְבעֶלְׁש םעֶד
 יי

 ,תֹועּובָׁש ףיֹוא לֶהעֶמ .חַסָּפ ףיֹוא ןייוֵו
 ,טייַצ רֶהיֵא-נ-וצ םּוג זיִא ְךאַז עֶכיֵלְיִא

 א יא ר א ר שי דר ירא שיט א עי רעב וה



 ֶװ

 ז : : 4
 יי 401, 1

 רֶניִז 01 | = רקקשי
 52: אל עיייי םט

 ,ןעֶנייוַו
 ,םיֹוא טיִנ גיֹוא ןייק ְּךיִז ןעֶמ טְנייוֵו םיִרָבְק עֶדְמעֶרְפ ףיֹא 1
 ,תֹובֹוח ןייק טיִנ ןעֶמ טְלְהאָצעֶּב ןעֶנייוֵו טיִמ 9
 ,'הָיְחַי יִמ, םעֶד ףיֹוא ראָנ ,'תּומָי יִמי םעֶד ףיֹוא טיִנ טְנייוו ןעֶמ 8

 תקנה הֶּלְִת רעֶר ףֹא ְךז טֶהִצעֶּ
 ,םייו

 ,לעֶמְראַה יו םייַו 1

 ךֶליִמ יוִו סייז 2
 ,יינָׁש יו ,םייַו

 .קיִנהִרְבָחעֶסייו
 ,קיִנהְרָבָח-עֶסייוַו ַא זיִא רֶע

 עֿפיױל יַד לי רֶׁשְפֶא) 'הָרְבָה עֶס ןעֶננּונעֶסאג יד ןעֶמ טֿפר ןעֶרְנעֶעֶג עֶבְנאַמ ןיִא

 .(ףעלְדְמעֶה עֶסיֹלְּב יִד ןיִא םירַא םֶנֶטְסיימ
 ,ןעֶליוו

 ,הָקָדִצ עֶטְסעֶּב יִד זיִא ןעֶליוִו רעֶטּוג רעֶד

 .(שסניס .) ןעֶליוו

 ,ץִמָח ריִמ ןעֶסע .ןעֶליוִו ריִמ זא 1
 .טְלעֶּפעֶג סֶע יוִו ,ןּוהמ ּוצ הָרָירָּב ַא טאָה ןעֶמ זַא ,סאָד טְנאָז ןעֶמ

 ,ןעֶמ טְניִפעֶג ,טְכּז ןעֶמ זַא :ןעֶמ ןעֶק .ליוו ןעֶמ זַא
 .('ב ,יו הלינמ)  ןימאת ,יתאצמו יתעגי == |

 .זיִא םִע יו ןעֶלעוֶו ןעֶמ זומ ,ליוו ןעֶמ יו טיִנ זיִא סֶע וא 9
 .ְךיִז טְכאַמ םִע יוִו ןעֶלעוֶו ןעֶמ וימ לי ןעֶמ יוִו טיִנ ְּךיִז טְכאַמ םִע וַא 4

 !טיִנ רעֶטְׁש ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶּבא ;טיִנ רעֶה ,טיִנ טְסְליִו 8
 .ןעֶדעֶרְפיֹוא ןְרעֶדְנַא םעֶד טיִנ טְזאָל רֶע סאוָו ,םעֶנייֵא-ְנּוצ ןעֶמ טְגאָז

 .לעֶצְנעוֶוׁש ןְפיֹוא ץְלאַז ןעֶטיִׁש ריד ְּךיִא לעֶו ? ןעֶטְראַ טינ טְסֶליוִו
 רעֶָניק יִד ןייא ְךיִלְמעֶג טְעֶר ןעֶמ .ןעֶגִלרעֶגְּא ןאָדניּוצ טראְְנעֶרעֶר עֶטְפאַהְצְרעׁש

 .לעֶצְנעוׁש ןְפֹוא ץֶלאַז םֶהיֵא ׁשיִׁש ןעֶמ ןעוו ,עֶלעֶיפ א ןעֶּפאַה ןעק ןעֶמ זא
 : ,לעֶמיִה םעֶד ןוֿפ לעֶרעֶלעֶט סאָד ליוִו רֶע

 טְנייֵמ .ילעֶמיִה םעֶר ןוֿפ לעֶרעֶלעֶמ סאָד" אַז עֶכיִלְנעֶמְמּיא ןַא טְְנַלְרעֿפ רעֶנייֵא ןעֶו
 7 הָנבָל יד ןעֶמ

 .דְניוִו

 ,ַחּור ַא טְּפאַח ,דֶניוִו ַא ְּךאָנ טְנאַי םָע רעוֶו
 ּש ,('ב ,ביי עשוה) .םיִדָק ףֵדֹרְו ַחּור הָעֹר
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 א שא ע  ׁש

 רעֶטְניוִו

 .רעֶטְיִו
 ,תָּבַׁש ְךאוָו רעֶד ןיִא לאָמ ייֵוְצ זיִא רעֶטְניוִו

 .רעֶניילְק טְפְלעֶהיִד יִא או יד זא ְךיִז טְכאַד ,ן'ּוק רהעֶז ןעֶנעֶו נעט יִד לי

 ,רעֶניוִו
 .רעֶניִד ןעֶמ טְמּוקעֶּב רעֶניוִו ראַפ

 עמ טְמּקעֶּ רֶלעֶגאֿפ :טְגאָז טְראוכִרּפׁש סאָר ןא ,ןעֶרל ץֶׁשיִכייְטְסֶעןעפייֵה ירעֶגיו
 .סעֶלַא

 ףןעֶשְניוִו
 יּךייֵר טיִנ ןעֶמ טְרעוֶו ןעֶׁשְניוִו ןוֿפ

 ,ןעֶסיוִו
 ,עֶרעֶדְנַא טיִנ ןעֶמ טְנעֶרְפ .ןייֵלַא טְסייו ןעֶמ וַא 1

 קער םיִכּּדיִׁש ןעֶואָל ְּךיִז ןעֶמ לאָז הָטְרעוֶו זיִא ןעֶמ סאו .ןעֶסיוִו ליִו ןעֶמ וא 9

 .ןֶגְראָז ּוצ טיִנ ְּךיִא ּבאָה ,טיִנ םייַו ְּךיִא סאָו 3

 ,םייָה טיִנ ְּךיִמ טְכאַמ .םייו טיִנ ְּךיִא סאָו 4

 : : ,טיִנ דֹוס ןייק זיִא .ןעֶסייוֵו ייֵרְד סאָו

 ,טְלאַה .וד טְסאָה -- ּוהָט ּוד טְסְנעק -- גאָז ,ּוד טְכייַו 6

 : 3 ןעֶּבאָה :ךיִלנהע
 : .טייַטעֶּב יליָמיִנ, םאָָו ,טיִנ טְסייוֵו .זייֵב 3 טיִנ טְסייוֵו סֶע רעוֶו ל

 ָךאָו סאָר ןָא ךיו טּביה ליֶמיִנ תֹוא םעֶד טימ .תיָּב תֹוא סאָד ְךיֹוא אֵד ןעֶמ טְנייֵמ זיי

 טסייו ,סטכעלׁש ןופ טיִנ טְסייוֵו סֶע רעוֶו זַא ,םיֹוא טְקירָד טְראוְָכיִרָפְׁש סאָד ,"טוגי

 | | .ל"ָּמ יג .לֶגְעֶפ -- .ןעֶצעֶׁש וצ עֶמיִג סאָר שיִג ךיֹוא

 ,טְלַא ְּךיִג טְרעוֶו רעֶד .ןעֶסיוִו סעֶלַא ליוִו םִע רעֶו 8

 יו טְלעֶמְׁש געוֶו א יו .ןעֶסיוִו טינ ןעק ןעֶמ 9
 כאוָו ,ןעֶמעֶלַא טיִמ יז ןעֶנְראְַרעֶפ ייֵז זַא .ןעֶרְהאַֿפְנעֶוַא ץראֿפ .תֹולָנעֶרלַעַּב ןעֶנאָז יֹוזַא

 : .ןעֶמּוק ןיונ-וצ געוו ןיִא ייֵז ןעק סע

 .ןעֶנאַז ןעֶמ געֶמ ,טְסייו ןעֶמ סאוָו סעֶלַא טיִנ 1(

 יויִא םע ןעֶגְראָמ םע עֶבעוֶו ירענייק טיִנ טְסייֵו סע ןן|

 1 .עֶרעֶׁשְטעֶיו
 ,םְנעֶּפאַקְיּוצ גיִרְדיִנ זיִא .עֶרעֶׁשְטעֶיוו ןֶהָא ְךיִז טְגעֶל ןעֶמ וַא 1

 .טֶכאַנ עֶגיִהּורְמּוא ןַא טאָה ןעֶמ .ה .ד --- ןע. רא16026128..== עֶרעֶׁשְטעֶיו

 :טְסאַנ ַא לעֶבייֵט רעֶד ןַא טְגאָרְט .רעֶשְמעֶוו עֶטּונ ַא ףיֹוא ְךיִז טייֵרְּפ ןעֶמ זַא 9

 ,געוֶו
 .ענעֶׁשעק רעֶד ּוצ ,רעֶד ןיִא געוֶו רעֶטְסְטייוו רעֶד

 וצ ג ןוא וָנאֵה יִד ןעֶנעֶל ּוצ ןייַרַא רעֶוְׁש זיִא סֶע .ה .ד -- ןז+ אוספעס == עֶנעֶׁשעֶק

 ,רֶלעֶּכ ןעֶּבעֶג
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 .לאמְחעוֶו
 .ןעֶמ וומ ןעֶרייַל ןוא .םִע ויִא ואַטְהעוֶו א 1

 טיִנ עֶרעֶדְנַא ראֿפ םֶהיֵא ןעֶק ןעֶמ סאָו ,רעֶד זיִא גאָטְהעו רעֶטְּפעֶרְג רעֶד ?
 ,ןעֶגאָזְסיורַא

 ,טְלעוֶו
 .הָּלִפְּת ןּוא םיִדָסֲח-תּוליִמְג .הָרֹוּת ףיֹוא :טְלעֶו יִר טְהעֶטְׁש ןעכאז ייֵרְד ףֹוא 1

 תובא) .םירסח-תולימנ לעו הדובעה לעו הרותה לע ,דמוע םלועה םירבד השלש לע

 .('ב הנשמ ,'א קרפ

 ,ןעֶדייֵלְקעֶּב טונ ְּךיִד טְלעוו יִד טעוֶו .ןעֶדעֶרעֶּב טְלעֶו יִד טְסעוֶו ּוד זַא 2
 ,ןעֶּביֹולְנ ןעֶמ לאָז ,טְגאָז טְלעוֶו יִד וַא 8
 ,ךיֹוא טְלעוֶו עֶנעֶי ןעֶמ טאָה לע יִד טאָה ןעֶמ זַא 4
 ,רֶלעֶג ליֿפ ןעטסאק זּומ ,טְלעוֶו רעֶד ראֿפ ןייַז אֵצֹוי ליוו ןעֶמוִא 9

 ,ןעֶמעוֶו ראֿפ יו ראָנ ,טְלעוֶו עֶניִטְביִל ַא ,טְלעוֶו עֶנייִׁשַא 6
 ,טְדאָטְׁש ןייֵא זיִא טְלעוֶו עֶצְנאַג יִד ?

 .('ב ו"כ ,ןישודיק 1'ב ,ב"י .אמק אבב) .אוה דח אעראד אנדס

 ַא רעֶדייֵא .םֹולָח רעֶמּוג-ַא רעֶסעֶּב ראָנ) .םֹולָח ַא יו זיִא טְלעוֶו עֶצְנאַנ יִד 8

 | .(רעֶטְבעֶלְׁש
 גנוצ ץיפְׁש רעֶד ףיֹוא טְהעֶמְׁש טְלעֶו עֶצְנאַנ יֵד

 ךיְנְהֶע .םֶטֶנעֶלְׁש ליפ ןוא סָטּג ליפ ּוהְמ ןעֶמ ןעק .ּעֶרעֶר טיִמ .ה .ד .גנּוצ רעֶר טיִמ
0 

 ,(איכ ,חיי ילשמ) .ןֹוׁשְל-ַיַּב םִיִיַהְו תֶוָמ : לעֶּניִּב רעֶד ןיִא

 ,תֹורָצ ןיִא טְּבעֶל עֶרעֶדְנַא יד ,תֹורְרְׂש יוִו טְּבעֶל טְלעוֶו עֶּבְלאַה יִד 10

 ,עֶנייַו םאֶד טאָה רעֶכילְטיִא רעֶּבָא .עֶנייַפ ַא זיִא טְלעוֶו יִד 1
 אז 6 .לְגײעֿפ

 ,רעֶטייוֵוְצ רעֶד ּבאָרַא ,רעֶנייֵא טְהעֶנ ףיֹורַא : רעֶטייֵל ַא יִו זיִא טְלעוֶו יִד 9

 רבדמב) יהזל רירומו הול הלעמ ,תומלוס הׂשועו בשוי ...ד'בקהי :ׁשֶרָדִמ םיִא ְךיֶלָנְרעֶע

 ,(תוממ תשרפ ,אמוחנת 'נ השרפ ,הבר

 ,טְלעוֶו ַא ְךיֹוא זיִא טְלעוֶו יִד 8
 ,עָנּׁשְמ טיִנ זיִא טְלעוֶו יִד 4

 .תָמֶא סיִועֶג סע יִא ,ןעׁשְנעֶמ א ףיֹוא טְרעֶר טְלעוֶויֵד ןעוֶו .ה .ד
 ,הָוַאַנ-לעּב ַא ןאַמ-םעֶרָא ןַא דְנייַֿפ טאָה טְלעוֶו יד 8
 ,ןעֶראַּפְׁשְרעֶפ טיִנ ליֹומ סאָד טְלעוֶו רעֶד ןעק ןעֶמ 6

 ןעֶנאָז ּוצ גְנּונייֵמ עֶרהיִא ,ןעֶרְהעוֶוְרעֶפ טִיִנ רֶהיֵא ןעק ןעֶמ -

 .ןעֶכאַמְרעֶּביִא טְלעוֶו יִד ןעֶמ ןעק .ןעֶכאַל טיִמ טיִנ ןּוא ןעֶטְלעֶׁש טימ טיִנ ןֶל
 ,זייָלֵא טאָנ ראֿפ יו ,ןייַז אָצֹוי רֶהעֶמ ןעֶמ וּומ טְלעוֶו רעֶד ראֿפ 8

 ,ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ טיִנ רעֶנייֵק ְךאָנ זיִא טְלעוֶו רעֶנעֶי ןוֿפ
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 ט4 לעֶסְעוֶו

 ןעֶרְהיִפ } ריִמ ףיֹוא רֶהאָי אֵזַא - ןעֿפאַשעֶּב ּוד טְסאָה טְלעוֶו ַא !םֶלֹוע לָׁש ֹונוּבִר 90)

 .םיִאָנֹוׁש עֶנייֵמ ףיֹוא רֶהאָי אֵזַא - טְלעוֶו יִד יד טסְרֶהיֿפ : רעֶרְאנ ְּךיִז טְרְהיָפ

 ןטְלעוֶו ןייד ןָא ריִד קוק ןּוא .לעֶמיִה םעֶד ןּוֿפ םאָרַא ךירק !םֶלוע לֶׁש ונוּבַר 1

 יויִא יז טְכעלְׁש יוִו ,ןעֶהעֶזעֶג יד טְסְלאָו

 ,לעֶסְקעוֶו
 ,ְךעֶל'רַצטרֶׁשַא ףיוא -- טונ ןעֶנעֶז לעֶסְקעוֶו עֶנייַ

 - .טיִנ הָמְרעוֶו ןייק ראָג ןעֶּבאָה ייֵז .ה ,ה

 | ,הָטְרעוֶו
 רֶע יד סאו... :ראוע ,םֶהיֵא ףיֹוא טְנייֵׁש ןוז יִד סאוָו הָטְרעוֶו טיִנ זיִא רֶע

 (.םֶהיֵא טְגאַרְט

 ,ׁשעוֶו
 ,ןעֶלְהאַצ ּוצ דְלעֶנְׁשעוֶו ןעֶמ טְראַּפְׁשְרעֶפ ,ׁשעוֶו ןייק טיִנ טאָה ןעֶמ זַא

 ,ייהיו

 ,ןעֶדּוי ףיֹוא הָרָצ ַא זיִא יִהְיַע ּואו
 ,('ב' ,'י ,הליגמ) ,רעצ ןושל אלא וניא ,יהיו רמאנש םוקמ לכ

 ,'לֵהְקיו װ/
 ,קיִנעֶראוַו ַא 'יֵרּוקְּפ, זיִא ,ׁשיִנָק ַא זיִא "לֲהקיַע זַא

 ומְכאַמ לה הוא -- !// טהקסענוענימ == קיִנעֶראַו ;41/  אוחווש == ׁשיִנְק

 נָא אָמָּתְסִמ זַא ,ץיֶרָאה-םע רעֶד ְךיִז טְסיֹוטׁש ןוֿפְרעֶד ןּוא ,יׁשיִנְכַא :םּונְרַּת רעֶד

 .קינעראוו ַא 'יִדּוקָּפי

 1 "תֹורָכְו

 2 ,ןעֶגְנּוזעֶג 'תֹורָכְוי לאָמַא ְךיֹוא ןעֶמ טאָה ריִמ רעֶּביִא

 1 -עָטְסּוש .לְנְרעֶּפ--.ןְפֶחַי ַא ְךיֹא זיִא רע זַא ,ןעֶקירְְסיֹוא ליוו סאוָו ,רעֶנייֵא טְנאָז םאָד

 וגו
 ּונְתָנְוי ְךיֹוא קיִרּוצ טְכאַמ יּונְתִנְי

 ןעננאַלְרעֿפ תֹוכֹומ קיִדּוצ םעֶנעֶי ןוֿפ ןעֶמ ןעק ,תֹובֹוט םעֶנייֵא טּוהְמ ןעֶמ זַא .ה .ד

 יי יי יי יי
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 ,ןעֶנאַו
 ,ןעֶגאָרְט ּוצ רעוֶוְׁש ןעֶגאָז ּוצ גְניִרְג ===

 ,טיִנ רע טְנאָז סאָד טְנייַמ רֶע םאו ןּוא .טיִנ רֶע טְנייֵמ סאָד ,טְנאָז רֶע סאוָו

 ,םְראוו ַא דעֶר יִּבַא '!ׁשְנעֶמ ,לעֶבייֵט ,דְנּוה. 1 ריִמ נאָז 8

 .ריִמָּת טְנייוְׁש רֶע סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ַא-ָנ-ּוצ ןעֶמ טְגאָז - ?. העצ === יִּבַא

 ,ןעֶצְראַה ןְטיִמ ןעֶמ טְנייֵמ ,ליֹומ ןְטיִמ טְגאָז ןעֶמ סאָו םעֶלַא שיִנ
 ,רּוטַּפ זיִא ןּוא - יּוהּולְכאֹיי טְנאַזעֶג טאָה רֶע

 סאָד ראַנ טְנאָז ןעֶמ ןּוא ְּךַֹּכ ראָנ טְסעֶג ןעֶמ זַא ,ץֶרָאָ-סע ןַא טְרעֶרעֶגְנייַא טאָה ןעֶמ

= 

 שז ==

 ,תֹוָצִמ עֶרעֶרְנַא ראֿפ אֵצֹוי ןיֹוׁש ןעֶמ זיִא ,'ּוהּולְבאיא טְראוָו

 ,רֹומְזִמ ַא יִו ,סע טְגאָז רֶע (
 ךיִג ןּוא ןייֵׁש רֶהעֶז .ה .ד

 ןעֶנאָרְט טיִנ ןעֶמ טְרעו נאָז ןוֿפ 7

 .גּונעֶג רעֶטעֶּביִז רעֶד טאָה טְראָד ,טאַז ןעֶרעוֶו סְקעֶז ּואו 1

 ,ןעֶרעֶו טאַז ןעֶמ ןעק שיִמ םעֶנעֶגייֵא ןייז יב ראָנ
 ,מאַז טיִנ ןעֶמ טְרעוֶו ׁשיִמ ןייַא ןוֿפ 9

 .טראוְכיִרּפְׁש ןעֶועֶהיִרְפ םעֶד ןוֿפ ּּוּפיִה רעֶד טְקְנּּפ

 ,ןעֶגיִרְנוה םעֶד טינ טְּביֹולְג רעֶמאַז רעֶד

 ןּוא קאַר ַא .קעֶראָּב ַא : ןעֶּבעֶל םייַּב יו ,רעֶנייֵׁש טוט ןְכאנ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז ייֵרְד 1
 ,קאַוְטיִל ַא

 עלי ןיִא קְלאָפ סאָר טְנאָז רעֶּביִרעֶד --- . 188 == קאַב ;0. !עטיגא == קעֶראָּב
 ,(קאַוְמיל ,(קאב ,(קעֶראנָּב == לֶרָּב ןעֶפייֵה םעֶקָאַוְּטיִל בֹור סאָד זַא

 ,הָעַּד יד ןּוא םיִנָּפ סאָד ,לוק סאָד  ןעֶׁשְנעֶמ ייַּב ןעֶדיִׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז ייֵרְד 8
 ,הָלֹוח ַא ןּוא הֶּלַּכ א .ְָתָה א :טיִהעֶגְּבָא ןעֶרעֶו ןעֶזּומ ןעֶכאַז ייֵרְד

 ,(ב ,ד'נ ,תוכרב) הלכו ןתח ,הלוה : רּומיִש ןיכירצ השלש

 ר ,רעֶנְהיִה ןּוא דֶניִה ,רעֶּבייוַו :םֹולָׁש ןיִא ןעֶּבעֶל טיִנ ןעֶנעֶק ןעֶפאז ירד 4  ןע
 | יב עי א 1: 2

| 

 א שי א טעטש טא א א טי קעפ עי א יב טא 4 4
 פ

: 



  .אְי ,םעֶרייִא ןַא רעֶּבָא ,ןעּביֹולְקְסיֹוא טיִנ ּךיִז ןעֶמ ןעק ןָהז ַא = = 17
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 6 .ןעֶּכאַמ ליפ טיִנ ןעֶמ ןעק ןעֶכאַז עֶטְלַא טיִמ =
 ןֶנעֶ ייֵז זַא ןּוא ,םְכעֶלְׁש םיִנ ויִא ,אָד ןעֶנעֶז ייֵז זַא .ןעֶכאַו ןעֶנאַהְרעֿפ ןעֶנעֶו סע 6

 ,טְכעֶר ְּךיֹוא זיִא ,אָד טינ
 .ןעֶזייוו טיִנ ןאמ םעֶנעֶנייֵא םעֶד ּוליִּפֲא ראָט ןעֶמ סאָו ,ןעֶכאַז ןעֶנאַהְרעֶּפ ןעֶנעֶז סע =
 יּךַס ַא ןעֶמ טיוו ְּךאַז רעֶטּוג רעֶכיִלְטיִא ןוֿפ 8

 ,םקאז
 !קֶלָמַע םקאז

 עָנעז ייֵז זַא ,טְנאָ ןעֶמ לי ,ןעֶליֹפ ןוֿפ ןעֶדְנעֶעֶג עֶכְנאמ ןיִא ןעֶסְקאַ יִד ןעֶמ טֿפר יֹזַא
 - .ןעֶטיִמעֶסיִטְנַא

 ,גְראָו
 ,ראאָה יד יֹורְנ ןעֶכאַמ ,רֶהאָי ןּוא ןעֶגְראָז 1

 ,גְראָזְרְלעֶפ יו .נְראָז עֶרעֶגְרע ןייק אָד טיִנ זיִא סע
 ְךַו טְסייֵרְמ ןעֶמ ןוא ,היִרְב ןעֶגיִטיִנ א ףיֹוא םיֹחַא טְקיק ןעֶמ ןעֶו .ןעֶמ טְנאָז יֹזַא

 טיִנְראָנ ןעקןעֶמ ןּוא ,רעֶרְלעֿפ א ןעֶנעוֶו ליפ ןעֶפיולכְרּד זימ טְסאָּפ יִד זַא ,טיִמְרעֶד
 ןעֶמ .םְגעֶוְרעֶטְּא ןעּפעֶרְט רֶהיִא ְּךיִז ןעק} סֶע הֶּבִס ַא ראפ םאָו ,ףיֹרעֶר ןעֶלאֿפ

 .רעֶרְלעֿפ עֶרֶיִו טיִמ ןעּבאָה רעֶטיִּברַאָדְנאַל יד סאוָו ,ןעֶגְרָזיִד ְךיֹוא טְנייֵ
 .ףיִׁש ןעֶׁשירְפ ןְטיִמ נְראָז ןעֶמּוקעֶּבְנָא טאָה רע 8

 עֶר
 .?ןעֶנְראָו ריִד ראֿפ טעוֶו ןעֶד עֶׁשְו-רעוֶו ,ריִד ראַֿפ טיִנ טְסְנְראָז ּוד זַא }

 . איי הנשמ 'א קרפ ,תובא) ,ייל ימ ,יל ינא ןיא םאי :רּומְלַּת רעֶד טְנאָז ְךיִלְנָהע |

 ,העֶטיִׁש ּוצ רֶהיִא ןעֶנעֶז לעֶרעֶּפ יד סאוָו ,טְגְראָז יִד :טְגְראָז טְלעוֶו עֶצְנאַנ יד ?

 :רעֶרָא) רעֶטיִׁש ּוצ רֶהיִא ויִא ץיִרְ-לעֶרעֶּפ יד סאָו ,טְנְראָז עֶרעֶדְנַא יִד ןּוא
 ,(רעֶמיִּב רֶהיֵא זיִא ׁשיִלּוק רעֶד סאוָו

 טז. טץנזעזנווימ == ׁשיִלּוק

 ,ןעֶנראַמ ףיֹוא טאָג ןייק טיִנ ׁטאָה רֶע אָוו ןעְֶראָז רעֶד ְּךיִז זאָל 8

 ' יז
 ,טָנ ַא ןעֶּמאַמ רעֶד ןּוא .הָּבּותְּכ ַא ּבייַַו םעֶד רע טיִנ .הָנּותֲח טאָה ןֶהּוז רעֶד זַא 1

 -  באּבייַו ;ְךיִלנֶהֲע -- ,רעֶטּומ רעֶד ןָא יו ,ּבייוַו םעֶד ןָא רֶהעֶמ ןיֹוׁש טְגְנעֶה רֶע
 זיִא םעֶדייֵא ןַא ; דְנּואו ַא זיִא דּונְׁש ַא ;דְניִק ַא זיִא רעֶטְכאָמ ַא ןּוא ןָהוז ַא

 9 ,דְנּוד ַא

 א ;דֶנּוה ַא ויִא םעֶרייֵא ןַא ;דְניֵק ַא זיִא רעֶטְכאָט ַא ;רֶנּוזעֶג םאָד זיִא ןָהוז ַא 8
 | ,דואוו ַא זיִא רֹונָׁש

 .רעֶגיווְׁש עֶטְכעֶלְׁש ַא טְנאָז יֹוזַא

 ,ליוִו ןעֶמ יוִו ,םעֶדִייַא ןַא -- טאַרעֶג רֶע יו ,ְהּוז ַא 4
4 
7 



 2 שא א 0

 ,ןעֶּבעֶל םייַּב רעֶטְכאָט ַא -- טוט םעֶד ּךאָנ ןְהװַא 8
 כא זיִא ןְהּז ַא ןּוא טֿפאַׁשְטְריו רעֶד ןיִא .ןעֶצּונ רעֶטְכאָט רעֶד ןוֿפ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע

 4 רעֶטְכאַט .לֶנְיעֶפ -- .ׁשיִּדַק רעָייז טיֹוט

 ,דְנאוַועֶג ןיִא ןיירא םֶהיֵא ןעֶמ טקיר .הְנאַש ןְהּז ַא ןוֿפ טאָה ןעֶמ זַא - 6
 .הְנאַעג ןוֿפ ְךידְנאָמ ַא טְנאָרְט סאוָו ,טאַדְלאָמ ַא ראֿפ ןעֶגעְּבא םֶהיֵא טְואָל ןעֶמ .ה .ד

 - .רעֶטְכאַטַא .גיִטְכיִל ּךעֶלעֶקְניוִו עֶלַא ןיִא ויִא ,ןְהּז ַא ןעֶדיוּבעֶג טא םעוַא

 | ְךֶׁשח זיִא
 .רעֶטְכאָט ַא יו ,רעֶטְנעֶלעֶגְָא ריִמָת ןְרעֶטְלעייַּב זיִא ןָהיז ַא

 ןןאַמ ַא רּונׁש רעֶד הָּכַמ ַא יִּבַא ,ןעֶּבְראַטְׁש לאָז ןְהּוז רעֶד יאֵדאָּב 8
 ,רעֶניִוָׁש עֶטְכעֶלְׁש א טְגאָז יֹוזַא -- ק. פֹמַצ == יִּבַא ;ק. 2008) == יאַדאָּב

 ,ןיִצייִּבַר ַא רעֶטְכאָמ ַא רעֶדייֵא ,רעֶדעֶּב ַא ןְהּוז ַא רעֶסעֶּב 9

 ןעֶטאָרעֶג רעֶדּורְּב סעֶּמאַמ רעֶד ןָא ריִמָּת ןעֶגעֶז ןְהיֵז יִד 160
 ,("א 'ק ,ארתב אבב) םאה יהאל ןימוד םינב בור

 ןיִא לֶהּושְׁש ַא -- רעֶטְכעֶמ ןעֶּביִו .ְרעדנ ןיִא לְהּוטְׁש א ןעְֶנירְּב ןְהיֵז ןעֶּביִז 11
 +םֶנָהיֵּג

 ןעֶכּוז

 ,רעֶועֶלְג ַא ןעֶמ טְויֿפעֶג ,רעֶנְדאָּב ַא טְכּז ןעֶמ זַא 1
 גךאַז ַא גיִטייֵנ ןעֶּבאָה האב ןעֶמ זַא -- ע. ססעצגקיפ ;ק. 260מ:2 == רעֶנְדאָּב

 דוּפיִה םעֶד טקּפ ךיְִנְהעוֶועֶג ןעֶמ טְּפעֶרְמ

 ,טיֹורְּב םאָד לייַורעֶר ןעֶמ טְריִלְרעֶפ .הָּלַה טכּוז ןעֶמ זַא ?

 ןעֶמ סאָו ,םאָר ְךיִלְְהעֶועֶג ןעֶמ טְריֵלְרעֶפ .םֶרעֶסעֶּב א ןעֶּפאַח ּוצ ְךאָנ טְנאָי ןעֶמ זַא
 : .ןיֹוׁש טאָה

 ,טְכיֵל טיִמ סע טְכיז ןעֶמ 8
 .ןעֶניֿפעֶג ּוצ ןעֶמְלעֶז זיִא סאוָו ,ְךאַז א ןוֿפ

 ,ייַה ןעֶנאוָו ַא ןיִא (לעֶדאָנ +רעֶראנ ֶקליִפְׁש ַא טֶכּז רֶע 4
 ןק. 82ק:1א8 == ץֶקָליֵּפְׁש

 אָמ ןעֶניִטְכעֶג םעֶד טְכוז רֶע
 .ןעֶמּוק-קירּוצ טיִנ ןיֹוׁש ןעק יִז סאוָו ;ְךאַז רעֶנעֶלְ אָפרעָפ ַא ןוֿפ

 שז

 ,לז
 ,דָלעֶג עיִנֵמּוְמ סאָד ףיֹוא ןעֶמ טְסע לז ַא ןיִא

 ,סיֹוא דְלעֶג רֶהעֶמ טיִנ ןעֶמ ןּוא רֶהעֶמ ןעֶמ ,לעוֶוְלאוָו זיִא סע לייוו

 ,אֵבֹוסְו לליז
 ַא רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא טְרעו ,אֵבֹוסְו לֵלֹוז ַא דְנעֶנּוי רעֶד ןיִא זיִא םִע רעוֶו |

 | - .רעֶלְטעֶּב רעֶקְנאַרְק |
 ,17 רֹוּכָׁש .לָגְרעֿפ הן



 ויי עי ר 4 יי טא עא 7 ר
 זיי יא : * . : :

 ןאי
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 ,ץְראוַוְׁש רעֶנייֵניִצ םעֶד ןּוא .םייַו דְנאַונייֵל טְכאַמ ןּוז עֶנעֶגייֵא יד 1
 ְךייַר ןּוא םעֶרָא ףיֹוא .ְּךייֵלְנ טְנייֵׁש ןוז יִד 2

 ,טְסיזְמּוא ןעֶכיִלְטיִא ראֿפ טְנייֵׁש ןּוז יִד
 ,רעֶלעֶה ץֶלַא גאָט רעֶד ויִא ףיֹוא טְהעֶג ןּוז יִד רעֶטעֶּפְׁש סאוָו

 יי ןעֶהעֶטְׁש ןוז יִד זיִא לאָמ ןייֵא ראָנ
 .(ב"י ,'י ,עשוהי) יי םֹוד ןיעבִנּב ׁשֶמָׁשי  ןעֶּפּרעֶגְסֹוא שאָה ַעֶׁשוהְייוִו ,גְנּלְהעֶצְרֶע יד טְנייֵמ ןעֶמ

 ,ןעֶניואו ּוצ טּוג זיִא רעֶטּומ = ד ןעֶּבעֶג ןוא .ןעֶציִז וצ םּוג זיִא ןוז רעד ןעֶּבעֶג

 שש

 שה

 | ,ןעֶביִ
 .ניִצעֶּביִז ּוצ ןעֶמ זיִא יֹזַא .ןעֶּביִז ּוצ ויִא ןעֶמ יז 1

 . אב ,ט ,ןטק רעומ) ."תיש תבכ ןיתיש תכי : רעֶּפיוַו יד ןוֿפ דּומְלּת רעֶד טְנאָז ךיִלָנְרָע

 !ןעֶייֵא זיִא פאק רעֶד ןּוא -- 'ףֶלֶע ויִא ןעֶביִז ןוא ןעֶּביז
 ףֹוס םוצ ןּוא ,ּפאק ןעֶטּוג ַא טאָה רֶע זַא ,ןיֵא ְּךיִז טְדעֶר רֶע סאו ,םעֶנייֵא ןוֿפ ןעֶמ טְנאַז

 | .רעָלְהעֶפ רעֶּביִא רעֶלְהעָפ רֶע טְכאַמ
 .(תָמֶא ןייֵק טיִנ זיִא טְכַאנ ןעֶניִל ַא זיִא ןעֶּביִז 8

 | ןְהעֶצעֶּיִו
 י"בושי ןינִמְּכ זיִא ןְהעֶצעֶּביִ

 .גוויז

 .ףיֹוא זיִא ויִא הֶּלַּכ יד ןּוא .דָניִלְּב .גיֹוא ןייֵא ףיֹוא זיִא ןֶתֶח רעֶד !םִיַמָּׁשַה ןִמ נּווז ַא

 ,ּביֹומ רעוא ןייַא

 | ,רעֶנייז
 .טְהעֶנ טְכעֶלְׁש סאוָו ,רעֶנייֵז ַא רעֶדייֵא ,רעֶסעֶּב זיִא ,טְהעֶטְׁש סאוָו ,רעֶנייֵז ַא

 - עָעְטְניִריִר תעָל-תעמ יא לאָמ ייֵוְצ סְנעֶטְסְנִנעֶו טְייו  ְרעֶטְׁש סאוָו ,רעֶיִז רעֶר

 | הֵעָׁש
 : .עֶדייֵ

 יד ריִמ ןעֶמּוק .ןעֶּבְראָטְׁשעג וייוַזרּחָּב זיִא עֶדְיִז רעֶד זַא .ְּךיִמ ןְהאַמְרעֶד ְךיִא זַא 1
 : .ןעֶגייא יִד ןיִא ןעֶרעֶרְט

 .טייֵקְׁשיראַנ ַא ןעֶנאָז םעֶנייֵא טְרעֶה ןעֶמ ןעוֶו ,טְניֹורְּבעֶג טְרעוֶו

 .טְנעֶקעֶג טיִנ םֶהיֵא ּבאָה ןּוא .ןעֶדייֵז ץְכאָנ סייֵה ְּךיִא -- ?ׁשּוּדיִח ַא טיִנ ויִא
 ְךאַז רעֶטְסֶכיִלְריִטאַנ רעֶד רעֶּביִא ְּךיִז טְרעֶדְנּואו ראנ רעֶד

 (ט6נ1יט. (ן יד

 יןע-אמְנעוֶוַא סנ רעניק ְךיַמ ןעק טינ ץיח .ךא ןכ ןיפ ְךא א 1
 ,אָד טיִנ ויִא טְנייַה ןּוא - ןעֶועֶועֶג זיִא לאָמַאָ}  ןגכ7 |

 יי עיין : 4 אט : :
 עו שתי אי שי א טי שש העט רע א טעיעת ;.צ



 עא שא עא א עא א א 0

 עֶציִז יי אי 8
 יי עיר יו ר = יי

 .לאָמ ייוֵוְצ ןעֶמ ויִא ,לאָמ ןייֵא ויִא ןעֶמ ּואֹװ טְראָד

 ןייַז ט יג טעוֶו םע יו .ןעֶועֶועֶג א ָי יֹוזַא םִע טְלאוָו יאַוְלַה 4 |
 !אָד טיִנ ןיֹוׁש זיִא רֶע .אָּפ .אַּפ ייִּפ 8

 .םּוא יז טְקיק ןעֶמ רעֶרייֵא,טעֶרניוְׁשְרעֶפ רעֶניֵא ןעוֶ

 .ןעֶריירפ ןיִא ןעֶמ טְרייֵנְׁש ןעֶדייֵל ןיִא טֶעייֵז ןעֶמ זַא 1
 ,'ה ,ו"כק ,םילהתו .ּויצקִי הָּנְִּב הָעְמְרִּב םיִערלה

 .טְסְקאוַו ,טעייֵז ןעֶמ זַא 9
 ,רֶע טְסקאוַו טְראָד .טיִנ םֶהיֵא טֶעייז ןעֶמ ּואװ 4

 .ןיירַא ןעֶמעֶלַא ןיִא ְךיִז טְׁשיִמ ןּוא לוֿפ םּוטעֶמּוא זיא סאוָו ,םעֶנייֵא ןוֿפ

 ,םעֶנעֶי ןָא עֶפעֶגרעֶפ ּוד טְסעוֶו ּך יד ּבאָה

 ,ןעֶנְניו
 ,רעֶטְניוִו םיִא ןעֶמ טְנייוֵו ,רעֶמּוז םיִא טְגניִז ןעֶמ זַא 1

 .הָּמְרֲח רעֶטעֶּמְׁש ןעֶמ טאָה ,ןעֶטייֵּברַא ןעֶק ןעֶמ סאוָו ,טייצ יד סיֹוא טיִנ טָצּונ ןעֶמ זַא

 .קעֶלאַׁשְראַמ ַא ןּוא ,רעֶלְעֶּב ַא ,ןְוה ַא :תורָצ ראֿפ ןעֶגְניִו ןעֶשְנעֶמ יירד
 .ןעֶגעוֶו הָסְנְרַּפ רעֶד ןוֿפ ראָנ ןעֶגניִז ייֵרְד עֶלַא -- ן?. ו0מנ:201ס8 == קעֶלאַׁשְראַמ

 ,ןעְֶניִלְש טו ןעֶנעֶק ּךיֹוא זימ .ןעְֶניִז שונ ןעֶק םִע רעוֶו
 יךיִא ןיִּב ןיִבִמ ַא רעֶּבָא ,טיִנ ְּךיִא ןעק ןעֶגְניִז 4

 .קיִּימ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶּפ ייֵז זַא ,ןייא ְךיִז ןעֶרעֶר סאָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ליֿפ ןעֶנאֶז יֹוזַא

 ,דְלאוַו ַא ראֿפ סאוָו ןיִא ,טיִנ טְסייוֵו ןּוא .ןעֶגְניִז טְרעֶהעֶג טאָה רֶע
 =עֶר טְהעֶטְׁשְנעַפ ןּוא ;ְךאַז א ןוֿפ ּבייֵהְנֶא םעֶד טְרעֶהעֶג ראָנ טאָה רֶע סאוָו ,םעֶנייֵא ןוֿפ

 ףפ

8 

 שד

 יי יי,

 ןִ ןעֶצְנאַנ םעֶר שיִנ רעבי
 .ןעֶגיִדְניִז

 ,תֹומולֲח עֶנייַז ראָנ .ׁשְנטִמ רעֶד טיִנ טְניִדְניִז ףאָלְׁש ןיִא

 8 ףאָלְש .לנרעֶּפ
 ,םיז

 ְךיִד לאָז ןעֶמ ,רעֶטיִּב ּוצ טיִנ ייֵז ;ןעֶסעֶפיֹוא טיִנ ְּךיִד לאָז ןעֶמ .םיִז ּוצ טיִנ ייֵ
 ,ןעֶיַפְׁשְסיֹוא טיִנ

 יע
 ,קְנאַּב !קֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶמעֶועֶג ןיֹוׁש זיִא רֶע }

 יִר טאָה ןעֶמ .ה .ד ,ןעֶיֶהעֶקְרעֶּביִא ךיזי -- "ןעֶדַמֶׁש ךיִזי טְסייֵה ןעֶדְנעֶגעֶג ליפ ןיִא

 יִא דע סאָו .םעֶניֵא ןופ ןעֶמ טְנאָז טְרְְַנעֶרעֶר עֶרעֶנוא .טְרָהעֶקעֶגְעֶּיִא ןאָניִרעֶר
 2לנייֵא ןעק סע יִװ א יי ְךיִז .ה .ד ,דֵמָׁש רעֶד ּוצ טְנעֶהאָנ ןעֶזעוֶועֶג .ןיֹוׁש

 | קְנאַּב קע} רעֶד ףיֹוא טְעיִז רֶע זַא ,ןעֶריִסאַּפ טְכייֵל

 שא א "א" א 5 שטעט עא שי שיק
 עי טא. ירא ששי גט



 4 א א קי שא הב שי קז י ייד
 טי א יש וי לב 2

 "מ

 א ,קְנאַב רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ףיֹא טְצִדרֶע ָע
 יד - - .םיִרוִּּכ עֶלַא ּבָא םֶהיֵא טיִנ ןעֶמ ןּוא ,הִָּהִק רעֶד ןיִא בּוׁשָה א זיִא רֶע .ה .ד

 0 ןואלְפ רעֶטְפעֶּב רעֶר דאְבִץיְׁש ןיא ְךילְמעג זיִא יקְנאַּב עֶטְׁשרֶּיֹוא
 .ןעֶדְנּאוו עֶטְקאַהעֶג ןיִא טְציִז רֶע 8

 / .װ יז .א ןעֶצְרעֶמְׁש ,תֹורָצ עֶסיֹודְנ טְסייֵה יןעֶדְנּואו עֶטְקאַהעֶגײ

 2 ,רעֶקעֶּב-הֶצַמ ַא יו ,טֶציֵז רֶע 4

 .הַחָפ ראֿפ ,רְהאָי ןיִא לאָמ ןייֵא ראָנ ,נירעֶל רֶהאִי עֶצְנאַנ סאָר םּורַא טְהעֶג רֶע .ה .ד

 ,תֹוצַמ ןעֶקֶאַּב ּוצ רֶע טאָה

 | ,חּוכְ
 | - - יּרעַלְפעֶרְק לעֶסיׁש ַא יִּב ןעֶהעֶטְׁשיֵּב ריִמ לאָז תּובְוןייַו

 יז ןּא קיִּדַצ רעֶסיֹוְג ןייק ןעֶועוֶועֶג טינ רע זִא ןעֶּבעֶל םיִא סאו ,תַמ ַא ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז

 .ּךעלְפעֶרְק טימ לעֶפיִׁש רעֶמִיֹורְג ַא ןוֿפ ןעֶמע סיי ןעֶפְלעֶה ראָנ ןעק היו

 ,תובָא-תּוכְז י
 ,םעוֶואַטאַק ןייק ,זיא .תֹובָא-תּוכְ ָּו

 .דיִלָסְקָלאָּפ א סיֹוא

 רֶכָ
 ,עַבָּמַה"ְּךֶרַדּב סע ויִא .הָבְקְנ ַא ּביִל ט טאָה רָכָז ַא זַא 1

 : ,םיֹורא טיִנ םִטּוג ןייק טְמּוק ,זיֹוה ןיִא לא הָבָקְנ ַא טיִמ רֶכָז ַא ַא טאָל ןעֶמ זַא

 ,תֹוריִמְז
 ,ןעֶשקאָל ניִנעוֶו ןּוא תֹוריִמְז ְּךַס ַא

 .הָדּועְק רעֶמעֶרָא ןַא רֶהעֶז ןופ

 ןעֶהעֶו

 ,רעֶנייֵׁש עֶצְראווְׁש יִד הֹקָבִר זיִא .עֶדְניִלְּב יד הֶרָׂש טיִנ טְהעֶז ןעֶמ וַא 1

 .ןעֶרעֶיוא עֶנייַד יו .ןעֶהעֶו ןיֹוׁש סע טְסעוֶו ּוד 2
 .ןעֶהעֶז טיִנ לְהאַמ ןייק ןיֹוׁש סע טְסעוֶו יד ,ה .ד

 ,לױמ םעֶד טיִמ טיִנ רעֶכיִוְרעֶפ .ןעֶניֹוא עֶנייַד טיִמ טיִנ טְסְהעֶז ּוד םאוָו 8

 | א טייֵהְרעֶטְַא ןעֶמ טְהעֶז ,ןעֶטְסָאק ןיִא טייֵהְרעֶייִנ טיִנ טְהעֶז ןעֶמ סאוָו 4

 ר יקיִנְטעֶנִמֶס
 םיִא ׁשִנ ויִא סאָו ,ןאַמיסעֶיְא ןַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז -- ע. ֿפווסותוט == קיִנְשעיַמְס

 רעֶנעֶי ןעֶו ,םְלאַמעֶר ראַנ םִע טְהעֶז רע ןּוא ,דיילק רעֶייהְט ַא ןעפוק ּוצ ךיִז דְנאַטְׁש

 וו .טייֵהְרעֶמְלַא טְסיִמ םעֶד ףֹוא סיֹוַא ןיֹוׁש םִע טפְראוַ 7



 : .לליוו ןעֶהעֶו טיִנ ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו ליב א ןוא טְכיֵל טצונ סאָו
 -  סיֹוַא ןעֶגיֹוא יִד ךייא ןעֶנעֶמ םעֶד ,ןעֶהעֶועֶג טיִנ םְרעֶנייִׁש ןייק טאָה םע רעו (

 ,סּואְמ דאָנ יִז ויִא תֶמֶאָּב סאוָו ,ןייֵׁש ראַפ לֶּנייַו א ןעֶּביֹול טעֶה ןעֶמ ןעוֶו

 ,רעוֶולּופ עֶׁשְז-קעֶמְׁש .העֶנְלעֶז א וד טְסיִּב

 ,רעֶקעֶּב ַא יי טְצעֶז רע;
 .יִרְבִע טְכעֶלְׁש טְנאָז סאוָו ,םעֶנייֵא ןּוֿפ

 ,הָאּובְּת יד זיִא יֹוזַא ,העָירְז יד יוִו ױזַא
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 ; ,פאל-פאה
 ,ּפאק םעֶד ְּךיִז ןעֶמ טְכיִרְּבעֶצ 'ּפאַליּפאַחןוֿפ

 : ׁשיִנעֶלייֵא ןיִא ְךאַז א ןּוהָט טְסייֵה -- ץ. סםגקמ)-!גקא) == ּפאַליּפאַח

 : ןעֶפאַה
 ,ןעֶּפאַלק םֶהָיֵא ְךיִא לעוֶו .ןעֶּפאַה םֶהיֵא לעוֶו ךיִא ַא 1

 .ּבָא ְּךיִז ןעֶמ טְהיֵרְּב ,טְּפאַח ןעֶמ זַא 9
 ?ר טְּסְּפאַח עֶׁשְו-סאוָו ,ןייַד טיִנ סאָד זיִא - ּוד טְסְּפאַח סאוָו ,ןייַד סאָד זיִא

 .ןעֶּפאַלק ןעֶמ טעוֶו םעֶד .ןעֶּפאַח טעֶֶו סֶע רעוֶו 4

 !רעֶכאַמְנעֶמאַו רעֶד םֶהיֵא טְּפאַח

 .ןעֶמעֶנ םֶהיֵא לאָז ַחּור רעֶדי שאַטְׁשִנַא ןעֶיְציִלאַג ןיִא ןּוא ןעֶליֹוּפ ןיִא ןעֶמ טגאז

 .ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶמ טְּפאַח לעּברעק ַא טיִמ ןוא .ׁשיִּפ ןעֶמ טְּפאַח עקְרְנעוֶו ַא טיִמ (

 ק. 6042 == עקְדנעוֶו

 ,(לעֶנייֵּב : רעֶדָאו טיֹורְּב סייֵה יוִו ,סע טְּפאַה ןעֶמ 7

 ,ץיאַוְּבֶא ןעֶסיֹורְג ַא טאָה סאוָו ,הָרֹיהְס ַא טְסייֵה סאָד

 ,רעֶטאָט ַא טָּפאַהעֶג טאָה רֶע 8

 ,םיֹוא ְךיִז טְואָל סע ןּוא ;ְךאַז עֶטּוג ַא ןעֶניִרְקעֶג טאָה רֶע זַצ ,ןייַא ְךיִז טְדעֶר רעֶנייֵא ןעוֶו

 .1 רעֶטאָט .לֶנעֶפ--.עֶטאָרְקעֶא ןַא ףיוא ְךיִז טְהיִצעֶּב-- .ךיּפיה רעֶד ראָנ זיִא סע זַא

 ,לעקעלֿפ םִנּוֿפ לעֶקעֶּפ םאָד טְּפאַח רע 9

 ּאֵז עֶמְהעֶנעֶגְנַאניא ןַא טְרעֶה רֶע ןעוֶו ,ןעָּפֹולְְנֶע וצ ְךיז טְלייֵא רע .ה .ד

 ,רֵבָה
 | .טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא ןּוא רעֶד ףיוא שוג זיִא רַבֲה רעֶטּנ ַא 1
 ם | ,רָּבִלְמ רעֶטּונ א זיִא .רֵבֲח רעֶטְכעֶלְׁש ַא ַא 9

 | הָרָבָה
 ,ייוּב. ןייַז לאָז ,ייֹוּב, טעֶיאַלעֶׁשְו הָרְבָח זַא

 ןייק טיִנ טאָה דע סאָו .טיִנעֶמ ַא טגאז יֹוזַא -- א ע. :אסעגחס == ןעֶיאַלָׁשְ

 2 ןעֶגיּביִא ןָפיֹוא דיִמָּת ְּךז טְזאָלְרעֶפ ןוא הָעּד עֶנעֶנייֵא ספי

 0 ר יאש א 7.



 א .קעוח א ר טא .אָהֹורְבַת
 "ק עי נעט אי עי יע

 אָתֹורְבַח :
 ,ּבייַו ןעֶנייֵא ןייַז טיִמ טּונ ראָנ זיִא אָתּודְבַה 1

 ןעֶגְנאָהעֶגֿפיוא רעֶכְנאַמ ןיֹוׁש ְּךיִז טאָה ןעֶנעוֶו אָתּורְבַח ןּוֿפ ַק

 ,טְפאַשְרֵכֲה
 ,טפאַׁשְרעֶדְורְּב יוִו ,רעקְראַטְׁש זיִא טְפאַׁשיִרבַה -===|
 ,אָיְדניִדַה

 יחַּקִמ ןייֵא ףיֹוא דיִמָּת טְהעֶטְׁש 'אָיְדַנ-דַח
 יז יִרָּתי רֶהאְי עֶלַא טְסאָק הָרָּנַה רעד ןיִא יי: סאָר ֹוטְפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְנייֵמ סאָד

 ןערְיייווְצ
 : יש

 ,ראַנ ןייז ְּךיִו טאָה רֶדֶח םעֶכיִלְשיִא 1
 ןיירַא יָדָח ןיִא ןעֶמעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ ַק

 .טְפאָיְטְׁשעֶּב םֶה ַא טאָד ןעֶמ .ה .ד

 ,רֶדָח םעֶד ןוֿפ ןעֶנאְסיֹוא טיִנ ראָט ןעֶמ 2
 ,רֶדָח םעֶד ןוֿפ תֹורֹוס ןייק ןעֶנאֶנְסיֹוא טיִנ ןעֶראָט םיִדיִמְלַּת .ה .ד

 | | .לעֶגְנוי-רֶדֶח
 הב טְציז יִּבָר רעד זַא -- ?ְּךעְְֶנּוי"רֶדֶח יד ךז ןעֶיֵרֿפ ןעוֶו

 ןענרעֶל יצ ןעֶראֶפְְׁרעֶּפ יֵנ לייַ
 ,בֹוד

 ,בוט-םוי ןעֶכאַמ ְּךיִז ןעֶמ געֶמ ,בֹוח ַא טְלָהאָצעֶּב ןעֶמ זַא 1
 ,תֹובֹוט ןייק טיִנ ןעֶנעֶז תובֹוה 9

 .ןעֶּבעֶגְּבַא רעֶטעֶּפְׁש עֶדַא --עֶהיֶיָפ ןעֶמ זומ תֹובֹוח

 ,ןעֶנאַטְהעוֶו ְךַס ַא זיִא ,תֹובֹוחיַּדאַמ .נאָמְהעוֶו ןייַא זיִא ,בֹוח-ךאמ 8
 ,(ץיִרעֶמְׁש) 'תובֹואְכַמי -- "בֹואָכַמּי ןּוא ,'תֹובֹוה-ּךאַמײ -- בֹחיְדאַמ :לי ֵפְׁשְטְראוַו

 ,ךיֹוא עֶועֶלּפ וליִפֲא ןעֶמ טְמעֶנ בֹיח ןעֶטְכעֶלְׁש ןעֶמְלַא ןַא ראֿפ 4
 אבב ;'ב ,ו"מ ,אמק אבב) ערפיא יראפ ךתוושר ידאממ -- ץ; ןקוסשז == עוֶועֶלְּפ

 .('א ,ה"יק ,אעיצמ

 ,קעֶוֹוח
 ,ןעֶטיִּבְרעֶּפ סיֿפ יד דאָּב ןיִא טאָה עו 1

 ןיִא טְּבעֶלעֶג תֶמֶאַּב רֶׁשֵפֶא טאָה רֶע סאָו .ראַנ ןעֶסיֹוְנ ַא ןיֿפ ןעֶמאָנ רעֶד זיִא קעֶוֹוה
 טְלְהעֶצְרעֶד םֶהיִא ןּוֿפ  ְכאַרְטעגְסֹוא ראָנ ןעֶמאַנ םעֶד ְךיִז טאָה ןעֶמ רעֶדַא ,ןעֶריֹוּפ
 ,ןעֶייוַועֶּב רעטְרעוווָכיִרָפְׁש עֶרְנעֶגְלאָפ ִד יו ,ְךעֶלְקיִטְׁש עֶשיִראג ךס א קְלאָפ סאָד

 ,טייֵרְּב רעֶד ןיִא ראַנ קעזֹוח
 ןעֶהעֶגְנייַרַא טְנעֶקעֶג טיִנ טייַצ עגנאל ַא טאָה קעֶזיח זַא ,טְלְהעֶצְרעֶד .טְראוכיְִּפְש סאָד

 -- .טיִרְּב יעֶד ןיא ןעֶקעֶטְׁש םעֶר ןעֶמְלאַהעֶג טאָה רע לייו זה ןעֶניֵא ןייז ןיא
 | .51 ראַנ .לָנְרעפ

5 

 שי יי יע עי ש ר א יי יי ישי ייטב "ר שיר ר ז א 54 טא
 אטא ר א ער טא טי לי ר 67 טי א יי טא טי לא עא א יז



 ,טְנעֶקְרעֶד טינ בייַ ןעֶנייֵא ןייז טאָה ראנ קעֶזח 9 46

 ,תּועְׁשר ןייק טְכאַמ ׁשְרֹוח יו

 אמוח

2 

 | ,םָלעֶה ןְרעֶגְנּוהְּפיֹוא ליוִו ראַנ קעֶזֹוח 4

 ַא ,טעֶשאַרְְסעֶג טאָה ןּוא ,םֶלעה טְדאָטְׁש רעֶר טיִמ טְניְִקעֶצ לאָמַא ךֶז טאָה קעֶזֹוה
 זראַּפ טיירְּב רעֶד ןיִא ןעֶנעֶל יז טעֶו רֶע זַא .ְּךיִלְמעֶג .ןרעְֶנּוהסיֹוא יִז שעֶנ רע
 ,טְנאיָואֶרְּפ ןיק/ ןעֶרְהיפְנייַרַא ןעֶזאָל טיִנ טעוֶו זּוא .טְדאָטְׁש רעֶד ןוֿפ רֶעיֹוט

 ,אֵמור
 ,ןייַז לעֶגייֵּב אֵטֹוח

 .ׁשֵמּוח
 ,אֵשאַלאַּפ אָד יִא אֵׁשַּמּוח אָד זיִא רֶע 1

 יא הָרֹוּתייִלְּבְּד יא טְהעֶטְׁשְרעֶּפ רֶע .ה יד -- ק. 00 ס4ט004528 1 00 8

 108 טאָנ .לֵגְרעֶּפ -- .טְכיֹויּבעֶג דְנאַלְסּר ןיִא ְנעֶטְסייֵמ .-- .אָמְלעֶדיִּלְמ
 .,יבֹנְנִה אלי םעֶד טיִמ ׁשֶּמּוח סאד טעיֶבְנַגעֶנְנעוֶוַא טאָה רֶע 9

 ןטְהעֶמְׁש סע ּואװ ,תֹורָּנִּדַה תֶרֶׂשֲע ,יד ןּוֿפ טיִנ ראָ ְךיִז טְכאַמ רע סאָו ,ֵּנִנ ןעֶסיֹורְג א ןוֿפ

 .ףיֹוא ןייֵלַא ׁשֵמּוח סאָד געֶוַא טעיֶבְננ ןּוא הֶצֵע ןַא ְךִז טיִנ ןיא ,יבֹנְנח אלא ׁשֹוריִמְּב :

 .ןעֶרעוֶו סעַּכ ןיִא טיִנ ראָט ףִנֹוח ַא

 ןמלעֶפעֶג סעֶּפע זַא ,ןעֶוייוו טיִנ ראָט ןּוא ,טְצעֶלדּוצ ייִּב עֶלאָר ןייַז ןעֶליִפְׁש זּומ רֶע .ה .ר

 ' : ,טיִנ םֶהיֵא

 הָּפּוח

 !ריד ראַּפ הָפּוה ַא ְּךאָנ טְסאָה ּוד 1

 1 טניילק 8 ןּוהטעֶג ןעֶּבאָה ייֵ ןעוֶו ,לעֶריימגְנויַא רעֶדָא ןאמ ןעֶגנּי ַא ןעֶמ טְסיירְט יא

| 

 ויכ, : רֹומָלֵּת סעֶד סיֹוא טְמאַמָׁש .ןייַז רֵּמַנְמ סאָד טעוֶו הָּפּוח יִד ְךִלְמעֶג זַא ,הֵרָבֵע -

 ,(ִב ,גיס תומבי) "ןיקקפתמ ויתונוע ,השא םדא אשנש

 ,עָדיִּב רעֶד טיִמ ּךיד טְלאַה .הֶדּועְס רעד ּוצ ויִּכ הָפּוח רעֶד ןוֿפ 9
 ,ריִלָפְקְלאָפ ַא םיֹא -- ק. 11008 == עֶדיב

 .ןייַלא ןעֶמ טֿפיֹול טֶג םּוצ -- .ןעֶמ טרָהיֵפ הָּפּוח רעֶד וצ 8

 | ,אָּפְצּוד
 | !טְליִנ אֵּפְצּח 1

 ִׂ ,(יא ,ה"ק ,תבש) .ינחמ אימש יפלכ וליפא אפצוח
 ,דְלעֶג ןְמּווְמ יוִו ,אָּפְצּוד רֶהעֶמ טאָה רֶע 2

 ,ׁשְרֹוח
= 

 1 י
7 



 שב יי

 / (.ןיימ דֵׁשֹוה

 : ,דֵׁשֹוח ְךיִמ ייֵז ןּוא .ְּךיִלְרְהֲע ְךיִמ טְלאַה

 ,15 בֶר :+ ְךֶאְלַמ :ןֶעיֹורְטעֶג .לְגְרעֶפ -- (.ה קרפ ,הבר ץראדךרד) והדשהו והדבכ

 -  רוטְּפ שיִנ ְךיגיֹוִא םֶהיֵא ןעֶמ ןעק .ןיירא ןעֶטְראָנ ןיִא ריוֲח ַא טאָל ןעֶמ א ן

 .ןעֶעוֶו
 ,ליומ ןרעֶּביִא ןעֶיִר ןיוׁש םע לאָז .ריִזֲח טְסֶע ןעֶמ זַא ?
 .ןעֶניול עֶׁשְטאָח סע; לאָז ,הָרֵבע ןַא ןיֹוש שּוהְט ןעֶמ זַא .ה .ד :

 יעיֹור טְּפאַח דְנּוה ַא ןּוא .ןעֶכאַו עֶטייֵקעֶג טְסע ריח א 8

 ' ק. 084086 == ןעֶּפאַח

 .רֵׁשָּכ זיִא חֹּקַמ רעד רעֶּבא הָּפֵרְמ זיִא ריִזֲח רעֶד 4
 טיִנ ראָט די ַא סאוָו ,ןעֶכאַז טיִמ ןעֶלדנאַה ּוצ ךיז .ןעֶּביֹולְרעֶי סאוָו ,םירֲחֹוס ןעֶגאָז יֹוזצ

 .םיִריֵזֲה טיִמ לָׁשָמְל ,ןעֶמיִנעֶג

 ,טאַהעֶג טיִנ םּויק ןייק טְלעוֶו יד טְלאוָו ,רעֶנרעֶה ןעֶּבאָה לאָז ריִוֲח רעֶד
 : | .1ס ץ'אֹקךיִלְנְַע

 (!רשָּכ לעָסיֿפ-ריִוֲח :ראַ) .סיֹורַא לעֶסיפ עֶרְׂשָּכ סאָד טְלעֶטְׁש ריִזֲח רעֶד (}

 | םֶהיֵא ֿפ לאָז טְלעוֶו יִד זַא ,ליוו רע, סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶגירדיִנ ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא

 אוהש העשב ריזחי :ׁשֹרְדִמ םיִא ְךילנְהע -- .ןאַמ רעֶנייֿפ ַא זיִא רֶע זַא ,ןעֶייֵמ

 .('א ה"ס השרפ ,הבר תישארב) '! רוהט ינאש ,ואר :רמואכ ויפלט טשופ ,ץיבור :

 | ?םָלֹוע-תיִּב ןֶפיא ריִזֲח רעֶד טְמּוק יװ ?  ְּנ

 ןָּּודְמ ןיימ ייֵז - ? דֶלעֶג טְסאָה !ריֲה 8
 טְנייֵמ ןעֶמ ןּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ףיֹוא טיִנֹראַנ םיִכֹּדיִׁש עֶגיִטְנייַה ייֵב טקּיק ןעֶמ זַא ,ה .ד :

 .רְלעֶג סאָר ראָנ 6

 .ןעֶמ וּומ .ןעֶהעֶג טְסייֵה ןעֶמ זַא ;ןייז טיִנ ריִזֲח ןייק ןעק ןעֶמ 9

 ,ןעֶכאַמ טינ לעֶמייֵרְטְׁש ןייק ןעֶמ ןעק לעֶצְעֶוְׁש-ריוֲח א ןוֿפ 0

 זר
 .ןעֶדַמְׁש טיִנ ְךיִז ראָט ןְוַח רעֶטּינ ַא 1

 ןעֶּבָה טְנעֶקעֶג טיִנ הָָנּפ ןייק הָּּׁשִמ םָלֵא ,רע טְלאוָו ןעִֶֶז ןעֶמּג ןייַ טיִמ םראוָ

 ,םרעֶגְיִו ראאָּפ ַא םֶהיֵא ןעֶמ טְנעֶלְרעֶד .תּוריִכָׂש גיִנעוֶו טאָה ןִזַח רעֶד זַא 9

 סאָו ,םאָד טיִנ זיִא סע רעָּבֶא ,הָבֹוט א יִקאט סְרעֶגְניִז יִד טיִמ םֶהיא טּוהְט לֶהק .ה .ד

 ,טְנייֵמ רע

 . יהָפֶפֹוה ַא ןעֶּבעֶג ְּךאָנ ְךיִז רעטְסייֵה .ןָזִח םעֶד טיִנ ליִו ןעֶמ זַא 8

 .ןרטּפ טְלאָועֶג םֶהיִא טְלאוָו לֶָק זַא ,טיִ יז טְסיֹטְׁש רע .ה .ד

1 : 

 א, ר,
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 ,לָאװ ןהָא ףָאש ַא יו זַיא ,לוק א ןהָא ןזחַא 8
 א ךַאזטּפייה יד ַײז טלהָעֿפ םֶע לַײװ ,ןָעּבָאה טַינ ןֶעצּונ ןַײק ןֶעמ ןֶעק עדַײּב ןוֿפ

 | ,ַײז ןוֿפ טגנַאלרֶעֿפ ןֶעמ

 . דרֲעֿפ ַא יו טסערֿפ ןוא ,דנּוה ַא יוװ טלִיּב רעמלֶע רעד ףיֹוא ןזחַא 5
 ,רהָאי נָיצרעִיֿפ זַיּב טוג רָאנ ןענעז דרעֿפ ַא ןּוא ןזחַא ס

 לָאמ ַײװצ טגָאז ןזחַא 7

 ,הרטע:הנֹומש ַעכיֹוה יד ןּוא עליטש יד ,ה ,ד

 ,ךַײלג טִינ ךָאנ זיא ,טעהַײרק ןהָאה ַא ןּוא ,טננַיז ןזחַא 8
 .ןענַעװַאד םעד רַאֿפ טסֶע ןוחַא 9

 טרָאװ סָאד .הסנרּפ יד םהָיא טיג ןֶענֶעוװַאד סָאד זַא ,טֿפַאהצרֶעש טימרָעד טנַײמ ןֶעמ
 ,ןהכאלמ-לעּב ,לגרָעפ -- ,"רַאֿפרָעד, ןוֿפ גנּוטַײדֶעּב יד ָאד טָאה "רַאֿפ ,

 , םִינָארַאנ ןַענעז םינזח עלַא 0
 א סָאד טנַײמ יֹוזַא

 .םינזח ןענעז םִינָארַאנ עלַא טַינ רַעּבֶא ,םינָארַאנ ןֶענַעז םינזח עלַא 1
 ,טרָאװֿכירּפש ןֶערֶעהירֿפ םּוצ גנּוצנֶע גרֶע

 .עשז:גנילק ,חלגַא ּוד טזיּב :עשז:גנַיז ,ןזח ַא ּוד טזִיּב 2
 ,טרָעהֶעג םהָיא:ניוצ סָאװ ,ןוהט זּומ רֶעדֶעי

 6  ."ירַא ןעטַאמ ןיא, ץלַא רֶע טנירק ,טננַיז ןזח רֶעד יֹוזַא יו 3
 רֶע טָאה יֹוא ,ןַײרַא ןֶעטַאט ןַײז ןיא חור ַא; א ןעמ טגָאז ,טּוג ןוח ַא טגנַײז

 ."ןַײרַא ןעטַאט ןַיא חּור ַא; יַאדוא ךָאד טמּוק .,טֿכָעלש רֶע טגנַיז "! ןֶעגנּוזֶעג ןַעש -

 .'ְךְרֹּבתִיי להק טנָאז ,"ּוכרּב, טגָאז ןזח רֶעד לַײוו 4
 :הֵעֹד , טסַײה ,"לַײװ,) "וברּב , רַאֿפ םירּודיס עטלַא יד ןַיא ןֶענַאטשעג זִיא טֿפירשֿפױֹוא יר

 םָעֿכלֶעו , טֿפַאמֶעג טרָאװֿכִירּפש סָאד םיֹורֲעד טָאה קלָאֿפ סָאד , ("תעשּב , ,"לַײװ

 "ךרּבתי אקור טגָאז ןּוא ,ןּוהט סיעכהל:וצ ןוח םָעד לִיװ להק זַא ,סיֹוא טקִירד

 ,3 ןַע גָעכּור :ךיֹוא ,לגרֶעֿפ  ,"לַײװ, רֶעּבִיא

 1: .ןענעוַאד וצ טונ זיא ןזח ןעטֿכַעלש ַא ךָאנ 5
 ןקיליה םָעֹד םלָאמֲעד טשרֶע ןֶעַק להק ; ןוח ןרֶעדנַא ץ'רַאֿפ טּוג זִיא סֶע .,טנַײמ- ןעמ

 / ' , ןֶעהָעוסיֹורַא

 ו ,תויועה  םּואימ יד טהעז ןעמ ןּוא ןעוַײרג יד ןעמ טרעה ןזח ןֶע עטֿבעלש ַא ןוֿפ 6

 1 .ץְרָוֲ
 ,הפרט זַיא 'רעּביא רזח;

 ,"ריזח, ןּוא, , ןעלָאהרערַיװ == "ן'רוח, ןָעשִיווצ לִיּפשטרָאװ

 ,אטח

 ,גּונֲעג ענענַײא טָאה ןעמ -- .ּבָא טינ רענַײק טמּוק םיאטח סמענֶעי



 הָמָכָח א 107 ןהשטמ 7
=== 

 ,ףּוּליִה א

 ,ףֶּכַח ַא זיִא .ףּוליִח ַא 1

 ירצ ןייִא ריִמָת ְךיז טְראַנ טְפעֶׁשעֶנְׁש'ֹוט ַ יי
 ,קוּליִח

 .לָּפַּכ ןייק טיִנ ויִא .קּוליִח א 1

 ,"הָנֹומ הָיָה ְךַכְוי זיֵּב ,"רֶמֹוא הָיָה ְךַכְ ןוֿפ קּוּליִח רעֶסיֹורְג ַא ויִא סע ?

 עְדיֵּב יד :ק וליִה רעֶסיֹוְג ַא זיִא ,ןעֶלְהעֶצ דְלעָנ ןּוא ,ןעֶנאַיּוצ דְלעֶג ןעֶשיִוְצ .ה .ד :

 ,כי ןּוֿפ הָדֹוכע רעֶד ןיִא ראָפ ןעֶמיק םיִקוסְּפ
 .םכָד

 ד 1 5

 ,ןעֶסע לאָו רֶע יִדְּכ ,טְּבעֶל ראנ א .ןעֶּבעֶל לאָז רע ִדְּכ ,טְסע םֶכָח ַא 1
 א יהְַּׁשנ-הַמי רעֶד ןוֿפ םֶכָח ַא 2

 ןילַא ְךיז טְלאַמ רע סאָו ,ןעֶשְנעֶמ ןעשיִדאנ ַא .רעֶּביִא טל ְךיִז ןעֶמ טְנאַמ יֹזַא
 .םָכָח ַא ראַּפ

 ,ליִטְׁש טְנייַוְׁש םֶכָח ַא 8
 .ל8 טְנייֵמ רע רעַּבָא

 ,יָז טְכיִרְּבעֶצ ראַנ רעֶד ןּוא .ּבּוטְׁש ַא טעיֹוּב םֶכָח רעֶד 4

 ,טְניִפעֶג ראַנ רעֶד - ,טרילרעֿפ םֶכָח רעֶד 8
 ךִיז טְרעֶר ןּוא ,ןעֶריֹולְרעֿפ טאה םֶכָה רעֶד סאוָו ,םאָד לאָמַא טְניִפעֶג ראַנ רעֶד .ה .ד

 .םֶהיֵא ןוֿפ רענולק ויִא רע זַא ,ןיַא .רעֶּביִרעֶד

 ּבאָרַא הָיְלְּת רעֶד ןֿפ ּוליפֲא ְּךיִז טֶלָכַׂש םֶכָח רעֶד 6
 לֶכֵׂש ןייַז טיִנ רֶע טרילרעֿפ טיט רעֶטְפעֶרְנ רעֶד ןיִא .ד .ד

 ,רעֶגּולק .ז םֶכָה

 הימְמָח
 ,ענוטראֿפ יֹורָֿפ דֶגֶנֶּכ - הָנּובָּת ןיֵאְו הָמְכָח ןיִא 1

 ,(יל ,איכ ,ילשמו יונו הנּוכּת ןיִאְו המכח ןיִא -- .טְכיֹוְבעֶג דְנאַלְׁשְטייד ןיִא טְסייֵמ

 ,ןעֶמְראק עֶטְכעֶלְׁש דֵגְנֶּכ -- הָנּובְּת ןיִאְו הָּמִכָה ןיִא 9.

 ,ןעֶרעוֶו טעֶנְרַהיִרעֶד געֶמ .ְּךאָנְרעֶד טְמּוק יִז סאוָו הָמָּכָח יד 4
 2 װ .לְנְרעֶפ -- .טיִנ סע טֶּפְרעֶה ,טעָּפְׁש ּוצ טמּוק לעֶטיִמ סאָד זַא

 ?טֶליִנ טייקׁשיראנ סאָד וַא .הָמָכָח יִד גוט סאוָו 4 :
 ,םיִציִּב עֶנדעֶּבְלעֶק -- םיִׁשָנ תֵּמְכָח 8

 .ךיִלְנעֶמְמּוא טענִּכ ןעֶנעֶז עֶדייֵּב

 ,ןייַרַא קְראַמ ןיִא טיִנ ןעֶמ טְהעֶג ןייַלַא הָמָכָח טיִמ (}

 קע !ןעפיוק טו הָֹהְפןייק ןעֶמ עק .הָלענ ןֶלָא ,ןילַא הּפכָה שיִמ



 אר זיִא הָחָפְׁשִמ רעֶטְסְנייַפ רעֶד ןיִא ןּוא הָנּבלֲח אָד זיא תַרֹטֹק יִד ןיִא
 ,דָמיִׁשְמ א

 יהקפעמ ראי
 ,הָּלַה

 ,ןעֶכאַמ ּוצ איִׁצֹוּמַה ןייק .טּונ טינ זיא הֶּלַח רעֶנעֶּביֹוהעֶגְנָא ןַא רעֶּביִא }

 כאָר .םאַהעֶג הֶאָּנַר רעֶהיִרְפ  רֶהיֵא ןוֿפ ןיֹוׁש טאָה רעֶנייֵא סאָו ,ְךאַז א טְנייֵמ .ןעֶמ

 ' ןיז םעֶנעֶפאלעֶגְסיֹוא ןַא ְךאָנ טאָה טְראָוכִרּפׁש
 ,איָצֹומ א ףיֹוא נעוֶוַא טְהעֶג הֶּלַח עֶצְנאַג יִד

 .חַוָר םעֶד ןייַא ןעֶגְניִלְׁש טְּפעֶׁשעֶג ַא ייַּב תֹואָצֹוד יד ןעוֶו

 : ,איִצֹוּמַה רעֶד ראֿפ הֶּלַח יד ןעֶסע טיִנ ראָט ןעֶמ
 הֵנּתֲח רעֶד ראַפ ְּךאָנ ליִפיּוצ ְךִז ןעֶּביֹולְרַע יז סאָו ;הֶּלַכןֶתֶה טְנייֵמ ןעֶמ

 וע אב וליאכ ,םיהכפ יברעב הצמ לכואה :אָרְמִנ יִד ְךיֹוא טְגאָז ךיְִנִהֲע

 3 ׁשְקאָל .לָגְרעֶפ -- .('א הכלה ,םיחספ יברע 'פ ,ימלשורי) .יוימה תיבב ותסורא

 | ,םֹולֲח
 ,איִבָנ רעֶּבְלאַה ַא ויִא םֹולָח ַא 1

 אז. 4 .לנרעפ
 ראה ַא ויִא טאָו ,ראַנ ַא זיִא םֹולָח ַא

 | .קעֶלאַׁשְראַמ ַא יו ויִא םֹולָח ַא 4
 או ,ןעֶכאַז ףיֹוא-נ"ּוצ טֶרְהיֵּפ םֹולָה ַא .ה .ד -- ק. םוהז יי 2 קעֶלאַשְראַמ

 עלאַׁשְראַמ ַא ןוֿפ םיירג רעֶד יוִו יֹוזַא ,ןָא טיִנְראָנ רעֶדְנַאנייא טימ ְךיז ועָרעֶהעֶג יז

 ,הָנּותֲה א ףיֹוא

 ,תָמָא קֶלֲח-טְרעֶדְנּוה ַא אָד זיִא םֹולָח ַא ןיִא 4
 זו 1 .יָנְרעפ

 ,טְכאַנ יד יוִו ,רעֶסעֶרְג םֹולָה םעֶד ןעֶכאַמ ןעק ןעֶמ ָש

 ניר עֶיְג א ןֶכאַמ יז טְאָל אז רעֶכלטִא ןופ

 ספ

 ן : .וְלאַה ןְֿפיֹוא םֶהיֵא טְניִל ףֶּלַח רעֶד
 .טְנעֶהאָנ ץֶנאַנ זיִא הָנָּכַס יִר .ה .ד

 ,רֹומַה
 : : !ייֵל, נאָז ,רֹומָה 1

 ָָ 8 ןיִׁשּודיִקְו הָּפּוח ןעֶּעֶעֶ לאָמַא טאָה בַר ַא : עֶטאָדְקעֶנַא עֶנייֵא ףיֹוא ְּךיִז טְהיִצעֶּב

 ןוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע יִו ;"..יּמַא יִרֲהֹי םעֶר טְנאָזעֶג םֶהיֵא טיִמ טאָה ןּוא ,ראַנ ַא

 װ.עֶנאז ןייַלַא םָע לאָז ןֶתָח רעֶר יֵרָכ ,ןעִֶּילְבעֶג ןעֶהעֶטְׁש רע זיִא ,יֵל- טְראוו
 .טאָה ,ןעֶגאָז ּוצ טאָה רע סאוָו ,טְסּואוועֶג טינ רעֶּבָא טאָה ןֵתָח רעֶד .זיִא גֶהְנַמ

 יו יִל גאָז ,רֹומֲחי : דֹוס םעֶד טְמיֹורעֶגְנייַא הֶּלַכ יִד טְׁשְרֶע



 וע .יש יא טְרעמָש א י י שי סֶע זַא א סאָד טְנאָז  רעֶּביִרעֶד

 יי רעֶמיֹר רע זיִא ,רעֶלעֶןיִא רֶע טְהעֶמׁש ,לעֶע ןא רע זיִא ,לאטְש ןיִא |

 : יקְציְִלעְֶֶח
 .ןעֶטייֵצ םיִקְציִנְלֶיְמֶח ןוֿפ ְּךאָנ זיִא סֶע

 וה"ַּת תַנָׁש ? ףיֹוא ךז טְהיִצעֶּב סֶע ןּוא ,ְךאַז רעֶטְנאקעֶּג רעֶטְלַא ןַא ןַא ןוֿפ

 ,רָׂשעֶקהָׁשֹמֲה
 .טאַו ןעֶהעֶגְטְכאַנ סאָד ְּךעֶלְגנּוי יִד ןעֶּכאָה .טֵבְׁשִּב רָׂשֲעהָׁשִמֲח

 א ףיֹוא ןעֶרעֶה ךעֶלְגנּי-רָרֲח יִד ןּוא .,ןעֶרעוֶו ּוצ רעֶסעֶרְג 2 ןָא ןעֶּבייֵה געֶט יִד

 .טְכאַנ ייּב ןענרעֶל

 ןֵח

 .ןייַרָח רעֶשיִרְפ יוִו ןֵה ַא 1
 ן אקעטע ;ץ. 6םעעגת == ןייֵרַה

 יש רעֶביא םתַנ חק ס
 ,ןֵחיִמּוא יוִו ,רֶהעֶמ טיִנ טְסאק ןַח 4
 ,ןייֵׁש םּומעַמּוא זיִא ,ןַה רעֶשיִדּוי 4

 ,ירעָטיִּב םּוטעֶמּוא זיִא ןייֵרְה רעֶׁשיִדּיא :זיִא טְראָוְכיִיְפְׁש םעֶד ןּוֿפ עידאראַּפ יִד

 ,הַּכּונֲה
 ,םיִריִׁשֲע טייל עֶמעֶרָא יד ןעֶרעוֶו ,םיַרוּפ ןּוא הָּכּונֲח

 ,ידְלעֶג-םיִרּּב ןּוא ."דְלעֶג-הַּבּונֲחי ןעֶמּוקעֶּג יז לייוַו

 /  רטְנעֶפְנַת
 ,דְלעֶג ןייַז ראָנ היִנָנ םעֶד טיִג טעפְנַח ןעֶמ

 ,'םֹולָׁשָויסַה
 ְךיִלְנעֶמ ןעֶנעֶז 'ס'םֹולָׁשְו-סַחי עֶלַא

 .ןעֶּפעֶרְמ ןעָׁשְנעֶמ םעֶד ְךיִז ןעֶנעק ןעקלנמּוא עֶלַא וה .ד

 ,ריִסָח
 .ןיירא ןעֶטאַט ןיִא טאָג רֶע טְלעֶׁש ,טְרעֶלְקעֶגפיֹוא טרעוֶו דיִסָח א זַא 1

 ,ּפאַלְצ ַא -- דיִסָח ַא

 םאלעׁשְטאק+ןעֶמטְנאָ ראי ןוא ןעיצילאנ ןיא ייִד שיִעֶמְׁש ןעֶמטֿפֹ זא
 ,ןֹורָּסִה

 ןיֵׁ ּוצ ֹויִא הֶּלַּכ יִד ,ןֹורָּפִח ַא 1
 יתֹונֹורְּפִח ְךאַז רעֶטְסעֶּב רעֶד ןיִא טְכּוז רעֶנייֵא ןעוֶו ,ןעֶמ טְגאָז יֹוזַא
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 ,םעֶנעֶי ייַּב ראָנ ןֹעֶמ טְהעֶז תֹונֹורְּפִח

 ,תֹולמ 0 ייַּב יוִו ,ןעֶניִפעֶג ּוצ תֹונורְּפִח עֶרעֶדְנַא ייַּב ,רעֶטְכייֵל ויִא סֶע 9

 / ,םעֶלעֶה
 ְךֶמ ןעֶטייֵקְׁשיאַנ עֶלַא ראָנ .טיִנ םיִנאָראַנ ןייק ראָנ ןעֶנעֶו רעֶמעֶלעֶה יד 1

 יח יה ְךיִּבעָנ ְךיִז

 ,םיִנאְראַנ עֶסיֹורְג עֶרְהיִא ןעֶנעוֶו טְנאַקעֶּב זיִא עט ּפ ןיִא ,םעֶלעֶה טְדאַטְׁש יֵד

 ,קיִדָניִא םוזַח רעֶמעֶלעֶה םיִנּוֿפ ץְנאוַוְׁש רעֶד 9
 ..ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶׁשיִראַנ ַא ןּוֿפ עַפּוטְׁש עֶטְסֶכעֶה יִד .ה .ד -- { וווַצֹא == ליִדְניִא

 4 ,םיִנאֵראַנ רעֶמעֶלעֶה
 יֹורְנ רעֶד רֶהיֵא טְנעֶז ,אָני--"ל םעֶלעֶה ןייֵק טיִנ רֶהיֵא טְרְהאַפ !בּודָק יִּבַר 4

 ' יו םֶכָח

 ; זַא יש רֶע טְנייֵמ ,םייֵהַא טְרְהאָפ רֶע ּביֹוא ,ראנ רעֶמעֶלעֶה ַא טְגעְֶפ ןעֶמ ןעֶו
 -עֶנעֶי .זַא ,רעָּפְטְנֶע ןַא רע, טיִג רעֶּביִרעֶד ,לעֶטְרעווְכעֶטְׁש ַא ןעֶגאַז םֶהיֵא ליִו

 8 .םֶכָה רעֶסיֹורְג ןייק טיִנ ְךיֹוא

 ,פארה

 ,ּפאַרְח ַא םֶהיֵא ףיֹוא טאָה רֶע

 ,הָאָנְׂש ַא ְּךאָנ םֶהיֵא טְגאָרְט רֶע .ה .ד -- 0 טןויהק == ּפאֵיְה

 ,תָסֹורֲח

 ,תֹוסֹוּכ עַּבְרַא יִד ראָנ .תָסֹורֲח יִד טיִנ טְנייֵמ ןעֶמ

 ,הָדָּנַה ; הָׁש ךְד :ְךיֶלְנְהִע -- .ןעֶצּונ ןְרעֶסעֶדְג םעֶד ראָנ טְנייֵמ ןעֶמ .ה .ד

 יהָמְרַה
 (.ׁשירחֹוס טיִנ יָא... :רעֶדָא) ,רֵחֹוס-הָׂשֲעמ טיִנ זיִא ןעֶּבאָה הֶׂטָרַה 1
 ,הָמֵרֲח טיִנ ןעֶמ טאָה לאָמ ייֵוְצ 9

 ןייֵרְח
 .רֶעיֵא ןייק טיִנ טְמּוקעֶּב .ןייֵרְה ןייק טיִנ טֶסֶע סֶע רעו 1

 ןעֶמ זַא ! ןיִז .רָדֵס םייַּב הַסֶּפ טְנייֵמ ןעֶמ -- { צעטאמ ; קט. 0ת122מ == ןייַרְה

 2 עֶטְכעֶלְׁש סאָד רעֶהירֿפ ןעֶנאַרטרעֿפ ןעֶמ זּומ ,(רֶעייֵא) ןעֶמּוג םּוצ ןעֶמּוק

 : ְּךיֹוּב ןְראַּפ טּוג זיִא ְּךיֹוי ;ןייֵצ יִד ראַּפ טּוג זיִא ןייֵרְח 9

 : רשי
 ,ּוצ טיִמְרעֶד הָׁשּוּב ןייַז טְקעֶד ןּוא הָּפְרח ןייַז טְמעֶג רֶע

 ידיו ןֶהָא ןעֶמ טְּבְראַטְׁש .ֹּבְׁשֶח ןֶהֶא טְּבעֶל ןעֶמ זַא עי
 ,קוליס רעֶּבְלאַה ַא זיִא ,ֹוּבִׁשֶח רעֶנייֵר ַא



 ,הָנּותֲח
1 

 ןפ

 שש

 סשײ

 , יףטְניִרעֶׁשעֶג זיא... : אוו .אָד טיִנ זיִא דלעֶג םאָד ראָנ קָדָצ זיִא ןֹוּבׁשֶח רעֶד

 סאָד טאָה ןעֶמ ןָפֹוא ןַא -אַפ סאָו ףיֹוא ,סיֹורַא םֶהיֵא ןּוֿפ ראנג טְהעֶז ןעֶמ סאוָו ,ןֹוּבֶשֶה ַא

 .ןעֶריֹולְרעֶפ דְלעֶג

 ,ןֹוּבְׁשֶח ןעֶמ טְכאַמ .ןְוָׁשָה םיִא
 ,ץֶנאַליִּב רֶהיֵא ְךִלְנְהעוֶועֶג םיִרֲחֹוס יִד ןעֶכאַמ ,םיִבֹוש-םיִמָי יד ְּךאָנ .ה .ד ,ןֵוָשִה ׁשֶרֹה םיִא

 יֵר ןעֿפור סאָר .ןעֶּביִלּבעֶג ייֵז זיִא סאוָו ,תֹורֹוחְס יִר ןעֶגעֶכעֶרעֶּב ןּוא ןעֶטְסעֶמ ןּוא

 .יןעֶכאַמ הָריִדְמִי םיִרֲתֹוס

 זַא טיִמ ,רעֶסעֶּב ןיֹוׁש זיִא .ןיִכעק; רעֶכייֵר ַא םיִמ ןעֶּבאָה ּוצ הָנּותֲח רעֶדייֵא

 ,עֶטיתִיָּבַה-לַעַּב רעֶמעֶרָא

 ,ןעֶבעֶל עֶצְנאַנ םאָד ןעֶמ טאָה תֹורָצ ןּוא .הָעָׁש ַא טְרֶעיוד ןעֶּבאָה הָנתֲח
 ,טיִנ ןעֶמ טמיֹוזרעֿפ ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןּוא .ןעֶלעֶנְק ּוצ .ןעֶּבאָה וצ הָנּותֲח

 א ןעֶּבְראַמְׁש .לֶנְעֶפ
 ?ּוצְרעֶד דְנּוה רעֶד רעֶּבָא טְמּוק יוִו -- .הָנּותֲח ַא .אָי

 טיִנ רעֶהעֶג רֶע סאוָו ;ְךאַז ַא ןיִא ןייַדַא ְךִז טְׁשיִמ רע סאוָו ,םענָיִא ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז סאָד

 ,ּוצְרעֶד

 ,גאלק ןּוא רעֶמאָי םְלְמַּב םעד זיִא .גאָמ ןייֵא ןיא תֹּנּותֲח ייוֵוְצ
 .עֶרייֵּב ףיֹוא ןיינ טיִנ ןעק; רע לייוו

 ,רּוחָּב ַא רעֶדיוִו ,ןָתָח סיֹוא

 1 הֶּלִּכ .לֶעֿפ -- .קירּוצ טְהעֶג טְפעֶׁשעֶג א ןעֶו
 ּביִל טיִנ תֹונְּתַמ עֶנייַז רֶהיִא ןעֶנעֶז הֶּלַּכ רעד טיִנ טְלעֶפעֶג ןָתֶח רעֶד זַא
 .הָפּוח רעד ּוצ ייֵז ייַּב טְנעֶנעֶר .םְרעֶׁשאַנ ןעֶנעֶז הָּלַּכ-ןְתֶח זַא

 ןֶיולְְסְקְלאָפ א
 .חַסָפ ףיֹוא טְסאַו ּוצ טיִנ ןעֶמ טְמעֶנ ןֶתָח ַא

 לנקעֶפ -- .תיִַּמירׂשִע יר ןוֿפ םָלאָמעֶר טְלְהעֶצְרֶד ןעֶמ לייַו ,טְכעֶנידסיִד ּוצ .ה .ד
 ,9 תֹוּכַמ-רָׂשֲע

 ,ןעֶרייֵהְסיֹוא ריִד ְךיֶז סע שעוֶו .ןעֶרעוֶו (הֶּלַּכ ַא : רעֶדָאנ ןֶתָה ַא טְסעוֶו ּוד זיִּב

 .העוו יז ןַעּורְט ןוא עֶלאֿפ יי ןעוֶו ,רעֶדְניִק וצ ןעֶמ טְנאָז
 ,ןעֶהעֶג םייַהַא םיִנָכְִש יַד ןעֶנעֶמ ,ןיוש ְךיִז ןעֶׁשּוק הֶּלַּבֶתֶח ןעֶו

 .גיטרעָֿפ ןיֹוׁש זיִא ָךּדיִׁש רעֶד זַא ,ןָמיִס ַא זיִא סֶע .ה ,ד

 ,ןעֶגיֹוא עֶנְרעֶועֶלְג ןעֶּבאָה הֶּלַּכ-ןֶתֶח
 ןרעֶדְנַא סייּב רעֶציֵא רעֶלְסעֿפ ןייק ינןעֶהעֶז ייֵנ .ה .ד

 4 ששי שי אט טי 11 8 1 זי 4 אב יא לי יי עי טיי ישייא



 קי ! בלַא רַיד ךַאמ ,ן
 זִיא םהָיא ןּוא ,גידנענַײװ ןתח םעד טליּפש 6

 .(ןַיז ןיא סרהיא זִיא םהָיֹא

 ;טַאט רעד .?סַײװ ךִיא,--"? ןתחַא ןערָאװעג טֵזיּב ,ןתננ 0
 טומ טוהט ץטַאט רֶעֹד סָאװ ,לֶע'רּוחְּב שִירַאנ ַא טרִיזירעטקַארַאה|

 ,הער ןַײק טִינ םהָיֵא טנערֿפ ןּוא .,לָיװ רֶע
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 ,קאבאס
 ?זאָנ ַא ואוו -- קאַּבאַמ ,אָי

 ְו לנּסְמ םיִנ זיִא רע סאָו .ְךאַז ַא ןוֿפ ןעֶּבאָה הֶאְנֲה ליִו רעֶנייֵא ןעוו ,ןעֶמ טְנאָד יֹוזַא

 5 ר יי "צי

 ו .ּוצְרעֶד

 ,עטאמ
 !רֹוּכִׁש רעֶד עֶטאַט רעֶד תֹואָּב תא ן

 צ יָד ןיִא ראָנ רעֵּבָא ,ןעֶטאַמ ןיִכאָנ ןעֶמ אֵרעֶנ זיִא רע סאוָו ,ןְהּז ַא ןופ סאָד טְגאָז ןעֶמ

 : .רֹונֹורָּטֶה 'ׂ

 יןעֶצְנאט רעֶרניִק יד ןעֶהעֶג ,עֶמאַמ יִר טְנאָלְׁש : רעֶרָא) טְמעֶנ עֶטאט רעֶד זַא
 - ףיִלְרעֶדְניק ַא םיֹוא

 .רעֶטעֶּפ ַא רֶע טְרעוֶו .עֶמאַמ יד טְמעֶנ עֶטאַט רעֶד זַא

 / .  ײטעֶּטאַמ .לֶניעֶפ -- .יעָמהימ" רעֶממְפשִש יד ןעֶמ טָּפה ְךְנְעֶועֶג לי
 /  םעֶד טְקנעֶש ןהּוז רעד וַא - עֶדיִּב ןעֶכאַל ;הוז םעֶה טְקְעֶׁש עֶטאַט רעֶד וא 4
 וו ,עֶרייֵּב ןעֶנייוֵו .ןעֶמאַמ - |

 -  ױשעִױרױּפ ַאי :ןעֶנאָז ְךיֹוא םֶהיֵא ןעֶמ געֶמ .דָנּוה ַא ןעֶטאַט א טאָה ןעֶמ זַא

 0 ,("! ןאוָוע : רעֶדָא)
 ,שז

 ז. טסמפ == "אוי" ;ק. 8 01021082 == ישעיזדיוּפ ַא;

 יךאַד ץְּביֹוא ןְהּוז רעֶד ןיֹוׁש טְהעֶמְׁש .ןעֶריֹוּבעֶג זיִא עֶטאט רעֶד רעֶדייִא ( 

 ֶו .(יב ,ג"ס ,תומבי) .'ךפלמ אמעט ךנמ קיפנדי : דּומְלַּת םיִא ְךילָנְהֶע

 וי עֶמאַמ ןייֵא רעֶדניק ןְהעֶצ רעֶּבָא .ההעֶנְרעֶד רעֶדְניק ןְהעֶצ עֶטאַט ןייֵא ?
 ,רעוֶוְׁש ּוצ זיִא

 .1 עֶמ אָ .לֶגיעפ

 ,ןעֶּבאָרְנעֶּב וצ יאֵדְּכ זיִא ןעֶטאַט ןעֶכייַר א 8

 ךיז רֶע טְלאוָו.ןעֶקיקנא ְךיִר לאָ ןוא .ןעֶהעֶטְשפוא רָבָק םנוֿפ לאָז עֶמאַט ןייַד 9
 ,טְנעֶלעֶגְקיִרּוצ

 ,לעסקיֿפ רעֶּבְיִז א א ןּוא לעֶסְקיִנ ןעֶרְליִנ ַא ןעֶגְנירְּבְטיִמ ריִד שעֶו עֶטאַט רעֶד 0

 א ליע עֶנְרעֶּבְליִז ַא ןּוא.,. ! ןעֶמ טְנאָז רֶנאַלְׁשְטייַד ןיִא)

 0 הָנִֵמ א ןעֶגניְִמ ייֵז טעוֶו עֶטאַמ רעֶר זַא .רעֶדְניק ייַא ןעֶמ טְרעֶר יֹזַ 4
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 ,רעֶטְכאָמ

 / רעטכאש = - 14 | רעֶטאָט == יד

 - ,רעֶטְנּוא םִע ךיז ןעֶמעֶנ ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ןּוא .ןייַז וצ ץְנּוק ַא זיִא עֶמאַמ ןּוא עֶטאַטמ 1

 | .עֶמאַמ יִד טְהעֶג טָא -- !ְךיִמ 4 יעֶטאַטמ 9

 - ֶפ א םָע לי עֶטאַט רעֶד עו
 ,ןעֶדייֵל רעֶדְניִק ןּוֿפ ןעֶּומ עֶמאַמדעֶטאַטמ 8
 ,דָניֵק םאֶד ּבָא טְמּוק .דְניו םעֶמאַמדעֶמאַּט 4

 !רעֶדּורְּב ןייַמ טְניִּב ּוד .עֶטאַט -- 'םֶהיֵחֲא לֵאָרְׂשִי-לֶּכי 9

 ,יםָהיֵחֲא לֵאָרְׂשִילֶּכי קוסָּפ םעֶד ףיֹוא ץֶרָאָה-סִע ןַא ןעֿפּורעֶּב לאָמַא ְךיִז טאָה יֹוזַא

 ,טֶרָא םִנעֶטאַט ןָֿפיֹוא ןעֶציִז טיִנ ראָט ןעֶמ 6

 ,(יֵב .איל ,ןישודיק) .ומוקמב בשוי אלו ..,ארומ...
 ,רעֶטאֿפ .לָנְרעֶפ עֶטאַמ

 ,רעֶטאָמ
 .ךיִמ טְלאַה רעֶמאָט רעֶד 1

 .טאָה רֶע .ה .ד טְּפאַחעֶג טאָה רע זַא ,טְמְהיִרעֶּב לאָמַא ְּךיִז טאָה דוי ַא : עֶטאָדְקעֶנַא

 רֶע גיט סאָוָו ,ּבָא םֶהיֵא זאָל : טְגאָזעֶג דְניירֿפ ןייַז םֶהיֵא טאָה .רעֶטאָט ַא ןעֶגְנאַֿפעֶג

 , יְיעֶּפ - ייָדמ טְלאַה רעֶמאָט רעֶדי :טְרעֶּפְטְנֶעעג רעֶנֶי םֶהיֵא טאָה ףיֹורעֶד ּוריִ
 8 ןעֶּפאַח

 ,רעֶמאָּפ ַא טאָה סֶע יִּבַא ,רעֶמאָמ ַא ןוֿפ ןייַז סִע זאָל ?

 4 קאזאק ;פלעֶבייֵט .לָנְרעֶפ -- ץ. םֹלָצ = יִּבַא

 .רעֶטּומ יִד ןעֶמ טעוֶפְנַח ,רעֶטְכאָט יִד טְנייֵמ ןעֶמ זַא }
 ֵדְנ םעֶד ףיֹוא טיִנ ןעֶמ טְנייוַו ,רעֶמְכאָט ַא טְרילְרעֶּפ ןעֶמ זַא

 ,ףְלאָו ַא יוִו זיִא רעֶטְכאָט ַא 3

 ןעֶמעֶנעֶגיצ ןְרעֶטְלע יד ןוֿ ןעֶנעֶמְרעֶפ עֶצְנאַנ סאָד ןְרעֶג טְלאָו יִז .ה .ד
 ,טיוט ץְכאָנ ןְהּז ַא -- טיֹונ רעֶד ןיִא רעֶטְכאָט ַא 4

 | 5 ןֶהּוו .לנרֶפ
 .טיֹורְּב לעֶקיִטש ןעֶטיִנׁשעְֶּבָא ןַא יו זיא ,רעֶטְכאָט עֶנעֶּבעֶנעֶגְסיֹוא ןַא 8

 ורעְֶלֶע יִר ּוצ ןעֶּבעֶלקוצ קיריצ שיִנ רֶהעֶמ ןיש ְךי ןעק יז
 .רעֶטְכאָט א ויִא ייהָתִּבי 6

 ,יעָטיִּב ךיִאי :ליפ-וצ טְנאָז רעֶנייֵא ןעוֶו -- ."עָטיּבי טיִמ ליֵפְׁשְמְראוָו

 .ןעֶמ טְנייֵמ רּונָׁש יִד .ןעֶמ טְּפאָרְמְׁש רעֶמְכאָט יִד
 ,ּוהְמ וצ ןעֶּבעֶל עֶצְנאַג סאָד ןעֶמ טאָה רעֶטְכאָט ַא טיִמ 8

 .תֹונֲאַּד ריִמָּת רֶהיֵא טיִמ טאָה ןעֶמ .ה .ד

 ,רעֶטְכעֶלעֶג סאָד טְהעֶגְרעֶפ ,רעֶטְכעֶט ףנוֿפ 9
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 פאַט = } 4 .ץעא- טי עי יי יי

 ,רעֶמאט
 ,עָנעֶרוי ַא ויִא "רעֶמאָטי

 ,ירעֶמאָטּי טָּפֶא ּוצ טְגאָז רעֶנייֵא ןעוֶו ,טְכיֹוָּבעֶג טְרעוֶו .רָמָּת. שיִמ ליִּמְטיִטְראוָו

 | ץֶנאַמ
 ןעֶסֶע ןייק ראַפ טיִנ טְהעֶג ץְנאַט ַא 1

 ,עֶנּורטְס יִד טְצאַלְּפ ץְנאַט ןעֶטיִמ ןיִא
 ינָפעֶשעֶג טּונ ַא ןוֿפ ןעֶטיִמ ןיִא הַּבִס ַא ְּךיִז ט טָפעֶרְט סע ןעֶו -- ע. ֿפשטמג == עֶנּויטְכי

= 
 ,םיִתָמ עֶלַא ְךאָנ ןעֶמ טְנייוֵו ,תֹוּּותֲה עֶלַא ףיֹוא טְצְנאַט ןעֶמ זַא 1
 ,םעֶטאיּפ יִד ןיִא טְנעֶרְּב ,ןעלייק עֶסייֵה ףיֹוא טְצְנאַמ 6 א 2

 ת ההעה ;ן ןעטעש = = עֶטאַיְּפ

 ,לעֶצְנעֶט עֶטְסְנייֵׁש םאֶד זיִא .לעֶצְנעֶרק ןיא ןעֶצְנאַט 8
 .הָּנּותֲח ַא ףיֹוא דאָר ןיִא ןעֶצְנאַט םידָּנּוכְמ יִד סאוָו ,ץֶנאַט רעֶד טְסייֵה "לעֶצְנעֶרקי

 מיִנ ּבייוַו ןייֵק טאָה רֶע לייוַו -- ?רעֶּב רעֶד טְצְנאַט סאוָו ראֿפ 4

 ,3 ר עָּב .לֶנרעפ

 ,רעֶלעֶט ןיִא אָד זיִא ,ּפאמ ןיִא אָד זיִא םִע זַא 1
 ,לעֶצְרעֶטְׁש ןייַז ְּךיִז טְניֿפעֶג לעֶּפעֶט םעֶכיִלְטיִא 9

 .עֶלעֶטְנעֶמ :ּךֹלְנְהֶע
 .לעֶּפעק םאָד ןייֵרַא זיֹומ עֶכיִלְטיִא טְקעֶטְׁש .לעֶפעֶט ןעפֶא ןַא ןיִא 8
 ןיִא סאָו .טְסּואוועֶג זייַמ יד ןעֶטְלאוָו .ןעקֶעֶדּוצ טיִנ .ּפאָמ םעֶד לאָז ןעֶמ ןעוֶו 4

 | זי םֶהיֵא =
 .,רָע טְקְניִטְׁש טיִמְרעֶד ,טְנעֶרְּבעֶגְנָא זיִא.ּפאָמ רעֶד סאוָו .םעֶד טיִמ 8

 ,ןעֶּבייֵר ּוצ טוג ְךיִז זיִא ,ּפאָמ ןעֶטעֶפ ַא ןעֶּבעֶנ (}
 ןי הנהינ סעֶּפִע ןעֶמ ןעק,,טייכ עֶכייר עשיו יז טְהעֶרָה ןעֶמ זַא .ה .ד

 .שּור עי ,יעָילאַד עֶיַלַא ,שּוק ַא ןוא ּפאט ַא
 ןעֶו הָבָקָנ ַא טְגאָז יֹזַא -- ע. 216 0216) תוס עט? == שור עֶינ יעְיְלאַד עֶיַלַא

 ,ןעֶבייַרְט ּוצ .םעֶואָטאק רהיֵא טיִמ ליֿפ-ּוצ ְךז טְּביֹולְרע ןעֶמ

 ,טיִנ טְדאַׁש ןעֶנאוָו ןיִא ּפאַט ַא

 ּביֹוא ,ןעֶנאוָו םעֶרעֶי ןיא ןעֶכּוז ּוצ םעֶקְטאַנאָר יִד ייַּב ןעֶמ טְגעֶלְפ ןעֶמייֵצ עֶרעֶהיְִפ ןיִא

 קְראַטְׁש ױזַא טְלאָעג טיִנ טאה סאָו .קיִנְשְנאַרְטְס ַא .ןעֶּפְנאָרְּב ןייק טיִנ טְרָהיֵפ ןעֶמ

 .ןעֶגאוָו םיִניֵא ןעֶּבעֶג ּוצ ּפאַט ַא זיִּפְׁש רעֶגְרעֶזיִא ןַא טיִמ טְגיִנְנעֶּב ְךיִז טאָה ,ןעֶכּומאָנ
 .ןעֶדאַׁש טיִנ ןעק} -- טְראָוכיְִפְׁש סאָד טְנאָז -- ,ּאַט רעֶטְכייל אֵזַא ןוא



 ,ׁשְמאַפ ַא שּוק ַא ראַפ ,ּפאַלְק ַא ּפאֵט ַא ראַֿפ 2 יי
 ,ןעֶּבייַרְמ ּוצ סעוֶואָטאק רֶהיֵא טיִמ ְךיִ טְּביֹולְרֶע ןעֶמ ןעוֶו ,לעֶּבייוַו ַא טְנאַז יֹוזַא

 ,טְלעֶפא

 | גיִדְזעֶרָּפְׁש זיִא טְלעֶפאָט
 .רעֶקְראַטְׁש ְךיֹוא זיִא םִע .ה .ד .טְרעֶּפאָד = טְלעֶּפאָט

 =| יב

 ,ןעֶדְראָט
 ,םיֹורַא םעקשיק יד םֶהיֵא ןוֿפ טעֶרְראָט רֶע

 ,קָראַטְׁש םעֶנייֵא טְנאָלַּפ ןעֶמ ןעוֶ שי 415788 == ץֶקְׁשיִק

 ,תָבָס
 ,טֵרְּפ םעֶד ןעֶטְלאַה .טַּבְׁש ןּוא תָבֵט

 יו ,אָד שְהעֶטְׁש יטרְ. טְראָו סאָד -- .שְסעֶרְפ ִד קְראַטְׁש ְךאָנ טְלְניִפ ןעֶמ .ה .ד
 3 ,9 טֵבְׂש :ךיוא .ףָנְרעֶּפ -- .ןעֶנעוֶו םייַרְנ םיָנוֿפ ראָנ ,טְנייֵׁש

 | | ,ןּודָמ
 .ליִו רע סאוָו .ןעֶרעֶר רעֶנעֶי ְּךאָד נעֶמ .ליוִו ְךיִא סאוָו והְט ְּךיִא וַא
 יע .ןיירא דאַּב ןיִא תֹוכאְלְמ עֶלַא ןוֿפ ןעֶמ טְהעֶג ,ןּוהְמ ּוצ ךֶס ַא טאָה ןעמ זַא

 ' (.ןעֶפאָלְׁש ְּךִז ןעֶמ טְנעֶל...
 ,טייַּבְרַא ןַא ְךיֹוא ןעקאק ויִא ,ןּוהְמ ּוצ סאָָו טיִנ טאָה ןעֶמ זַא

 .ןעֶכאַז עֶׁשילְהַק ּוצ ְךיִז ןעֶמ טְמעֶנ ,ןּוחָט ּוצ סאוָו טיִנ טאָה ןעֶמ זַא :
 ;וָׁש סעֶד ןּוֿפ תֹולֲעַמ יד ףיֹוא דאָנ טקּוק ןעֶמ זַא .ה .ד :ָךּודיִׁש ַא ןעֶמ טְנייֵמ "ןּוְמִי ,רעֶּב ץְטיִמ ןעֶמ טְפאָלְׁש .רָהעוְׁש ץְטיִמ טּוהְמ ןעֶמ זַא

 זס =

 8= שכ

 שז

 .ּבייוַו סעֶד ןּוֿפ טיִנ תַהִנ ןייק ןעֶמ טאָה

 עֶיִנייַז םאֶד ןּוהְט טאָג ואָל עניִנייַמ סאָד ןּוהְטעֶג ּבאָה ְךיִא = (
 ,ןעֶמ טְנאָז עֶרעֶדְנַא ףיֹא ןּוא .ןעֶמ טּוהְט ןייֵלַא ? 
 .ְךאָד יִז ָטּוהְט ליוִו יִז סאוָו ןּוא -- 'ָּדָּב לָׁשְמִי אּהְי 8

 | טאָה (ז"ט ,ינ ,תישארב) לעֶּניִּב -עֶד ןיִא קּוסַּפ רעֶד זַא ,ןעֶנאָז טיִמְרעֶד ליִו ןעֶמ

 .ןעֶליוו ייֵז םאָו ,סיֹוא רעַּבייו יִד ןעֶרְהיִּפ סְנעֶטְסייֵמ לייוַו ,טְכעֶר דיִמָּת ו

 ,ןעֶמעוו טיִנ געֶרְּפ ןּוא ,םֶטּוג ּוהְט 4

 | .ְךיו טְרעֶר סֶע יו .ְּךיִו סַע טּוהְט ְּךיִנ יֹוזַא טיִנ 0
 ןטרעיינ ַא ןָא ךיִ טְּבייַה סֶע זַא ,תֹוׂשֲעַמ-רעֶדְניק ןיִא הָמָּדְלַה יִד ּךילנְהעוועֶג זיִא סאָד

 | .קְנעֶּב ףיֹוא ןּוא ׁשיִט ףיֹוא טְראָד ְךיִז טּוהְט סֶע 1

 .םעֶראָיְל רעֶסיֹורְנ ַא זיִא סֶע ןוא .ןשְנעֶמ ליֿפ רֶהעֶז אד טְראָד ןעֶנעֶז סֶע .ה .ד
 ןיילַא ְּךיִז ראָנ .םעֶנעֶי טיִנ טּוהְט רעֶנייֵק {2

 ,ריִהְט
 .םיֹורַא רעֶלאָמְׁש ַא ןיִא .ןייֵרַא ריִהְמ רעֶטייֵרְּבַא ןיִא 1 ==

 ָנ ןוא ,ןערָהיפְסיֹוא טְכייֵל -אָנ סע ןעֶק ןעֶמ זַא ךיזטְכאַד סֶע סאוָו ,טְפעֶׁשעֶג ַא .ב .צ

 יא סֶע רעֶוְׁש יו ,רעֶמעֶּפְׁש טְׁשְרֶע שְהעֶנ יד יי
 י



 יא 2. בא יי איי : = 5

 | ןעֶניוט =
 + ןאברַא א א ר עא ןַא  .ץּורֲח ַא רֶעיֹוּפ ַא :טיִנ ןעֶניֹוט ןעֶכאַז ייֵרְד 1

 ,ןעֶקעֶטְשְנייַרַא טיִנ רעֶגְניֿפ ןייֵק ןעֶמ לאָז לע ְגְנַא ןּוא ריִהְמ ןעֶׁשיִוְצ 2

 יךיז ןעֶניִרק ּבייַו ןּוא ןאָו מ ןעֶו .ןעָׁשיְִייַא טיִנ ְךיִז לאָז ןעֶמ .ה .ד

 ,הָבֹומ
 ,ןוהט ּוצ הֶבֹוט א ןעֶדּוי ַא זיִא טּוג }

 .לעֶציִּפְׁש ָא ּבֶא םעֶנייֵא טוהט ןעֶמ ןעוֶו ,ןיִז ןעֶטְּפאַתְצְרעֶׁש םיא
 ,הָעָר ַא םיֹורַא א טְמּוק הֵבֹוט ַא ראַֿפ 9

 ,ילֹכל-בוט
 ,ילֹּכל-ער ַא ּזיִא ילֹּכל-בוט..ַא = |

 .ביומ

 .ןירַא ליֹומ ןיִא טיִנ ןעֶהיִלְפ ןעֶּביֹוט עֶנעֶטאֶרְּבעֶג
 | | ,רעֶּביֹוט

 ,רעֶנּוד ַא רעֶּביִא הָכָרְּב ַא רֶע טְכאַמ ,רעֶנאַרְנ ַא טְרעֶה רעֶּביֹוט ַא זַא }

 טאָה רעֶדְניִלְּב א זַא ,טְלְהעֶצְרעֶד טאָה רעֶמּוטְש ַא יוִו ,טְרעֶהעֶג טאָה רעֶביֹוט ַא
 - .ןעפאַלעֶג זיִא רעֶמּורְק ַא יו .ןעֶהעֶזעֶג ןייֵלַא

 ׂשעַמ עי ןא ןעֶלסעְֶרעֶר טְרעֶה עמ זַא
 ,םיֹוא ְּךיִז רֶע טְכאַרְמ סאָד ,טיִנ טְרעֶהְרעֶד רעֶּביֹוט ַא סאו 4

 .ץֶרֶאָה-םַע
 ,םעֶנעֶי ראֿפ טיִנ גיֹוט רעד .ּדיִו ראפ טיִנ ניט םַע רעוֶו 9

 ,ןעֶדְניִּבּוצּוצ ץְנאַוְש ַא ץאק ַא טיִנ גיט רֶע

 ,28 ץ א ק .לָנְרעֶפ -- .חָלְצי-אל א ,ׁשְנעֶמ רעֶנעֶפְלאָהעֶּבמּוא רֶהעֶז ַא
 ,הָלָּדְבַה ּוצ טיִנ ,ׁשּודיק ּוצ טיִנ ניֹומ רֶע 4

 .חָלְצייאל ַא

 יש ,טיוט

 ,ןעֶּבעֶל טְכעֶלְׁש ַא יוִו ,רעֶסעֶּב זיִא טוט רעֶטּוג ַא
 ,ןעֶּבעֶל סאָד רֶע טְסאק ְךאָד ןּוא ,טיֹומ רעֶד ראָנ זיִא טְסיזְמּוא

 ,-עֶביִו טיִנ ןעֶּבעֶל םעֶד טיִמ ןעֶמ ויִא ,טיֹוט םעֶד ןָא ְּךיִז טְנְהאַמְרעֶד ןעֶמ זַא
 ,ןעֶהעֶנּוצ טיֹומ ןייֵמ ְּךאָנ טעוֶו סֶע יו ,ןעֶהעֶז טְלאוָועֶג טְלאָו ְּךיִא

 ,53 ׁשְגעֶמ ?ְךיְִנְרַע

 ,(עֶראָניוִו ַא ראָנְנ ,הָמָקְנ ןייק זיִא טיֹומ רעֶד

 שיש

 = שש 09 =
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 ן6 שָצֲעסטה == עֶדאַניִו

1 



 רעֶטיֹוט שי

  ,רעֶּביִא טיִנ טְּביֹולְק טיומ רעֶד 8

 - יש טייל עפר יִד ןעֶטְלאוָו ,טיֹוט םעֶד ןוֿפ ןעֿפיֹוקְסיֹוא ןענעק ְךיִז לאָז ןעֶמ 9

 םאַהעַג הָָנְרַּב

 ינ ןעֶּכֶמעְֶנֶזַא טְלאָו .ְמעֶב-ןעמיוט פא טְניל רע סאָו ,הָׁשֹע רעֶבילְטיִא םיראו
 ףע עק יי

 .הָבּוׁשְּת ןייֵק טיִנ ןיֹוׁש טְפְלעֶה .טיוט ץְכאָנ 0
 ,טיֹלָּפ ַא ןעֶראַפְׁשְרעֶטְנּוא ריִמ טיִמ ןעֶמ נעֶמ ,טיֹוט ץְכאָנ 1

 סעֶלַא תַמ םעֶדויִא טיט ץֶכאָנ זַא ,ןעֶנאַז טיִמְרעֶד ליוִו ןעֶמ -- ץ. 0104 == שיֹולָּפ

 = .ףוג ןייַז טיִמ טְכאַמ ןעֶמ סאוָו ,סְנייַא

 : ,דֹוס רעֶד סיֹורַא טְמּוק ,טיֹוט ןיִכאָנ

 אצ 6 .לְנְרעֶפ - .ןעֶּניִלְבעֶג ויִא סַע ןעֶגעֶמְרעֶפ ַא ראֿפ סאו .ה .ד

 ,ןֶנעֶרְהאוָועֶּב טיִנ ךיִז ןעֶמ ןעק תֹוּלַד ן'ראפ ןּוא טיט ןְראַֿפ 8

 טיִנ ןעֶמ ןעֶק םּוכָס ראַּפ ןּוא לה טיִנ ךיִז ןעֶמ ןעק טיט ןְראַֿפ 4
 ,ןעֿפיֹולְטְנֶע

 : : .טיִנ ןעֶמ טְהעֶנְטְנִע בֹוח ַא ןוֿפ ןּוא ,טיֹוט םעֶד ןוֿפ 18
 ,טיוט ןֿפיֹוא סיֹורַא ץְלַא ןעֶמ טְמּוק ,טְדעֶר ןעֶמ סאו ןוֿפ 16

 ,רעמוט
 .ןעֶּבעֶל עֶצְנאַנ סאָד ,ראַּנ ַא ,גאָמ ןעֶּביִו ןעֶמ טְנייוֵועֶב .ןעֶטיֹוט א 1

 ,ןעֶנאֶוְבאָנ תָמֶא םעֶד ןעֶמ לאָז ןעֶטיוט ַא
 ,קירוצ טיִנ ןעֶמ טְנאָרְט ןעֶטיֹוט א
 .ןָא טיִנ יִרָק- ןייֵק טְכאַמ רעֶמיֹוט ַא

 .ןעֶרעוו ןעֶמעֶנְרעֶּפ וּומ ןעֶמיוט א ןָא
 .ןעֶסעֶגְרעֶּפ .לנְרעֶפ

 יז ןעֶּבאַה םיִנּפ אזַא .ןעֶסֶע עֶטיֹוט יד יו (}

 שפ 0

 שז ןוצ=

 | ,רֶעיֹוט

 ,ןעֿפֶא טְּבייַלְּב םיִמָחַר ןוֿפ רֶעיֹוט רעֶד ראָנ טְכאַמְרעֶּפ ןעֶנעֶז ןעֶרֶעיֹוט עֶלַא

 - לעֶסּב א טְהעֶטְׁש טאָר רעֶּבָא ,המָלּת םעֶד םיֹוא טְמאַטְׁש טְנָוְכירְפְׁש סאָד
 ,ולעגנ אל תועמד ירעש -- הלפת ירעש ולעגנ ישדקמה תיב ברחש םוימ, :ׁשְרעֶדְנַא
 ('פ ל  יתוכרכ)

 ,ץימ
 .ץוח ַא עֶלעֶּפע סאָד ןּוא .קוט ַא

= 4 4 4 { = 

 ֶׁמ זַא .ןָרעֶג ויִא ןעֶכ  סאָו ,הָרֹוהְס .-עֶל לעֶלְלאָה רעֶטְכעֶלְׁש ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז 0

 .טֶסי זְכּוא ןצ םי יקְניִעיל ַא ְךאָנ טְנעֶל -םֹוס רעֶד ןּוא ,יָז טיִר טא

 ו



 רעֶיְסעֶט 0 2 2 טתישקש 7
 אי ן-םש-

 .ןירעקומ
 ,ןיֹוׁשְרעֶּפ ַא ךיֹוא ןירעקוט יִד זיִא דאַּב ןיִא

 ,לעֶבייֵמ
 ,ראָנ רע ליוִו ,ראאָה ַא לעֶבייֵט םעֶד טיִנ ןעֶמ זַא 1
 .לעֶבייפ טְסייֵה םִ יִּבַא ,לעֶבייֵט םִנוֿפ ןייז סע זאָל 2

 4 קאזאק פרעֶטאָט .לְנעָפ -- ץ. הֹמָצ == יִּבַא :

 ,ְךייַמ

 .שיִּפ עֶמיֹורְג ןעֶמ טְּפאַח יךייַט ןעֶמיֹרְג ַא ןיִא
 0. סקס == ןעַּפאַה

 הי אל
 .לאַטְׁש םָנּוֿפ דְרעֶּפ יד סיֹורַא ןעֶמ טְואָל ,ילַטי טְׁשְנעֶּב ןעֶמ זַא

 יא .ןיִג לעֶמיִּבַא רעֶרְעֿפ יד ןיוש ןעֶרעוו םָלאָמעֶר ןוא חמָּפ םיִא ןעֶמ טְְשְנעֶב ימי
 רָלעפ ןיא ןעֶסאַּפ ןיש יז ןענעֶק רֶרעפ יִד

 ,תיִּלַמ
 .טְנעֶלעֶג ןיִּלִפֶּת ןּוא תיִּלַט טְנייַה ּבאָה ְךיִא יִז

 הָעְׁשעֶרעֶיהְט ַ ןעֶרו יי זיִא סאָד
 | !םעמ

 .(ץְלאַמְׁש ןֶהָא ןּוא ,ץְלאַז ןְהָא) ,םייַרָנ ןֶהָא ןּוא ,םעמ ןְהָא 1
 ,הָטְרעוֶו ןייק  ןּוא ןַח ןייק טיִנ טאָה יִז סאָו ,ְךאַז א

 .רעֶגְניִפ ץיִּפְׁש יד ןיִא טל םעט רעֶד 2
 .דָנעֶה עֶויולְּב יִד טיִמ טְסעֶ) רעֶנייֵא ןעוֶו ,ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא

 ,עָקָלּויל םִָׁשְרַּד-לעּב ןעֶטְלַא םיִנוֿפ קאָס רעֶד יוִו ,םעמ ַא טאָה םִע 8
 .ןוע. תמסעטאפ == עֶקָלּיְל ;ק. 508 == קאָס

 ,תעּדַה-ץע םעֶד ןוֿפ םעט םעֶד ןיֹוׁש טְסייוו רֶע 4
 ,תֹודֹוס עֶלַא ןוֿפ ןיֹוׁש טְסייוֵו סאוָו ,לעֶגְנּי ַא ןוֿפ

 יִַּחְּבֹונֲעְמ
 ,(הָיְבִרְו הָיְרפְּב :רעֶדָא ,ןעֶׁשקאָלְּב : רעֶרָאנ ,סעקסוילקּב ֹול הָדֹוהְו .ןיִמַחְּב ֹונעָמ

 םיטח ונעש. :ץיאַז ןעֶשיִדּומְלַּת םעֶד ףיֹוא עיִדאַראַּפ -- ק. !/טפאה == עֶקְקּוילְק

 ,('ב ,ה"ל ,אמק אבב) יטירועשב ול הדוהו

 ,רעֶיָלְסעֶט
 ,רעֶנעֶּפְׁש .רעֶנעֶּפְׁש יִד ןעֶנעֶז ,רעֶנעֶּפְׁש יִד.ףיֹוא טְציִז רעֶיְלְסעֶמ רעֶד זַא

 טְרָהיפ ,זיֹוה ןיִא גְנּוטְכַא טיִנ תיָּבַה-לַעַּב רעֶד גְנאַל יֹזַא -- קץ 010:18 == רעֶיְלְסעֶמ

 ,רֹובָכְּב-ְּךיִז םָע

' 
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 קי

 ,ריִמ ןּוֿפ ְּךיֹוא טְנאָרְמ ,ריִמ ּוצ טְנאָרְמ סע רעוֶו 1

 0 ןוֿפ סע ְךֹוא יַאְדוַא טְלְהעֶצְרעֶד ,םעֶנעֶי ןוֿפ ריִמ טְלְהעֶצְרעֶד סאוָו .קיִניתּוליִכְר ַא

 : .ָנאַּב טּוהְמ ןעֶפְראוַוְגעוֶוַא ןּוא ,ןעֶנאָרְט ּוצ רעוֶוְׁש זיִא סֶע ?

 א | .ןעֶטְּכאַרְמ
 טו ,ןעֶכאַמ טיִנ ראָנ ּוד טְסעוֶו ןעֶטְכאַרְט טיִמ

 ,טְכאַמעֶג טּונ יִּבַא ,טְכאַרְמעֶג ליֿפ טיִנ 9

 + םָֹצ == יִּבַא

 ףןעֶפאָרְט
 .ענעֶר רעֶצְנאַג ַא טרעֶו ןעפאָרְט עֶיְִניֵא ןֿפ

 ,לעֶטייֵרְמ

 !לעֶטייּב םעֶד ריֿפַא טְמעֶנ !לעֶטייֵרְט יִּבָר

 -  .ןעֶלְהאָצ לאָו רֶע ,םֶהיֵא ןוֿפ טְנְנאַלְרעֶפ ןעֶמ סא ,םעֶנייֵא-נד-וצ ןעֶמ טְנאָז יֹזַא

 ,ןעקנירס
 אָ עֶמיֹור ַא  ןּוא ּפאק ןעֶיֹורְג ַא ןעֶמ טְמּוקעֶּב .הֹקְׁשַמ ְּךַס ַא טְקניִרְט ןעֶמ זַא

 ףןעֶנעֶרְמ
 ; יז ןעֶנעֶרְט ןעֶכאַז עֶטייִנֶג

 ניינעֶג עֶכְלעֶזַא ןוא .,ןעֶנְנּואווְצעֶג .ה .ד יטייָנעֶג  ןוא 'טְהעֶנעֶגי  ןעֶׁשיוִוְצ ליִפְׁשְטְראוָו

4 

 ְּ .גְנאַל טיִנ ןְרעֶיֹוד ןעֶכאַז

 ,(ךיס ןעקְנעֶרְט

 : ,דְרעוֶוֶׁש ַא ןוֿפ ףראַׁש ַא ןָא ,ןָא ְךיִז טְּפאַה .ְּךיִז טְקְנעֶרְט םאוָו רעֶד

 ןעֶּפעֶרְט
4 

 !לְהעֶּפ רעֶדָא .ףעֶרְּט רעֶדָא 1 -
 !ןעֶפעֶרְמ ךיז ןעק) סע, או ,ןעֿפערט טיִנ ְּךיִז לֶאָו סֶע 9
 ,ןייַרַא ליומ ןיִא ְךייֵלְנ טְפעֶרְט רֶע 4

 .ןעֶסֶע יצ .ץנּק יַד ראָג טְהעֶטְׁשְעֶפ רֶע סאָו יחָלְצי-אל ַא ןוֿפ
 טאב

 : ,רעֶרְט
 שה ןיִא ףיֹורִ טיִנ עֶתָמָא יד ןיֹוׁש ןעֶנעק ןעֶרעֶרְט עֶׁשְלאַפ יִד רעֶּביִא 1
 א ,ץְראַה םאָד טיִנ ןעֶרָהיִר ןעֶרעֶרְט-סעֶלעֶּביִצ 2

 | .ןעֶרעֶרְפ עֶׁשְלאֿפ ,ה .ד -- ץ. 660312 == עֶלעֶּביִצ



  טְנעֶלאָׁשְט א

 - - .ואְהאטְסנעֶשְט =
 | | ,םִרעְֶגיִל רעוֶואָהאטְסְנעֶׁשְט 1

 - .סְרעֶנֶעַל ףס ַא אָד ןעֶנעֶז .ןעֶמ טְגאָו ,(ןעֶליֹּפ ןיִא 005/0סװ0ושמ) וואֵחאָטְסְנעֶׁשְט ןיִא
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 .קיִנְדעֶּמאַי

 .ןעֶנאַי
: 1 

2 

 ,רֶחאְי
1 

2 

3 

4 
8 

6 

7 

8 

 א

 יי 4 - : :
 רְסֶא ןיא טְבְראַטְׁש :רעֶרָאנ ,דְמעָה ַא ןֶהֶא ףֹוס םּוצ טֶּביַלְב קיִנְעֶּבאי רעֶד

 / ז. 0ססעקסעפ == נאָרְטְפָא ;?+ 20ס2עשע == קיִנְדעֶּבאַי

 8 .הָמְרָח-דע םֶהיֵא טְנאַי רֶע
 / .  ,הימ ,דיי ,רבדמּב) יהָמְרָחַמ-רעַא -- .קְראַטְׁש םעֶנייֵא טְנְלאַפְרעֶּפ ןעֶמ ןעוֶו

 | .טְשעֶמ עֶלעֶדְרעֶּפ דע םֶהיֵא טְנאָי רֶע

 | עמ טְנאַז טְראוָוְכיְִפְׁש סאָד --- .לעּפאָטְנאַּפ יֵד ןעֶריִלְרעֶפ == ןעסזיטס1ס .תנסאסו6

 .קְראַטְׁש םעֶנייֵא טְלאַפְרעֶפ ןעֶמ ןעוֶו ,ןעֶיְנעֶמּור

 !ןילַא ןעֶמּוק תֹורָצ - .ןעֶרְהאָויִּבַא
 ק. הע == יִּבַא

 : ןיִדאָטְׁש עֶנייֵׁש א זיִא אָׁשֹראוַו יו ןּוא) ,םיז זיִא רעקּוצ יוִו ,ריִמ ףיֹוא רֶהאָי אֵזַא

 ,ןעֶּביול ְּךאַז ַא ליוִו ןעָמ זַא ,ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא

 ,ןעֶדְנּוּבעגְנָא טיִנ ןעֶקעֶטְׁש ןייק ןָא זיִא רֶהאָי ַא
 .ניִּבייֵא טיִנ טְרעֶיֹוד סע .ה .ד

 .ןעֶגיוא יִד ראַּפ םעֶלַא טְמּוק .רֶהאָי גיִצעֶּביִז טְרעוֶו ןעֶמ רעֶד יִא
 : רעֶטְלע רעֶד ףיֹוא ןָא ְךיִז ןעֿפּור ןעֶרְהאָי עֶטּוג

 סע ןעֶמ טְלְהיִפְעֶר ,ןעֶבעֶל אי ןא דְנעֶגיי רעֶד ןיִא טְדָיָּפ ןעֶמ זַא .ה .ד
 ּו .רעֶטְלֶע רעֶד

 6 ,טָסקאוַו יג רעֶד ןּוא .סיֹורְג זיִא רֶהאָי םאָד

 ןיֵה רֶע סאָו ,סאָר טְסעֶגְעֶפ לעֶגני א ןעֶו ,גנּנירלישְטְנע םָלֵא םאָד טְגאָז ןעֶמ
 טא 2 די ראי עק לאו 4 יא ראל

 | | ,רֶהאְי ַא ראֿפ טְנרעֶלעֶג

 ןײא ְּךיז ןעֶמ טְּפאַה ןּואנ .םֹולָח ַא יו .רעֶּביִא ןעֶהילְפ ןעֶרְהאָו םִנֶׁשְנעֶמ םעֶד
 / ,(רֶרֶע רעֶד ןיִא ןעֶמ טְגיִל

 : ,ןעֶרְהאָי עֶׁשיִראַנ -- ןעֶרְקאָי עֶגנּוי

 פאק יז ןוא ,ףיֹוא ש שיִנ ְךיִז טרהיֵפ ריק רֶייז עוו .,ןְרעְֶלֶע יז ןעֶטְייְט יא
 .ןְרעֶפעֶּבְרעֶפ ְךיִי ןּוא עֶעו רעֶנולק רעֶטעֶּפׁש טעוֶו סע זַא
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 .ייתענ-

 !ּביֹולְג -- יִתאָצָמֹו יִּתְעַנְי
 א'ב יו ,הליגמ) ,ןימאת ,יתאצמו יתעני

 ,יָדֹוהְי
 !רעֶּביִרַא םִיַמ םעֶד רעֶּביִא ראָנ - !ואֹל ייֵדּוהְי

 ;םָרֹוטׁש רעֶמיֹוג א ןעֶראוָועֶג זיִא םָע ןוא .םִי ירעֶּיִא ןעֶרְהאֶּפעֶג לאָמַא ןעֶנעֶזןעֶדויייְצ
 םֹולָשְב עוו דע עו .הָבִָנ עֶס א ןעֶנעֶמעֶג רַּדְמ ייד ןוֿפ רעֶגייֵא טאָה יקעֶרׁש ראַפ
 היא ויִא רעֶנעֶי סאָו ,םְרערְּאוועג ְךיז טאָה רעֶרעֶדְנַא רעֶד .עֶזיר יד ןעֶמּקְרעֶּביִא
 ר סעֶר טיהְט רע זַא ,טרעֶפְְֶעעֶג רעֶנענ םֶהיֵא שאָה ,ןָרּפ אַַא ןעֶראָלעֶג לאָגְניא
 .יןעֶמּקְרעֶּביִרַא םִימ ן'ְרעֶּביִאי ןעֶלעוֶו יי זיִּב ראָנ

 .עַקָּבּוי
 ,עֶלעֶקְּבּוי ַא םֶהיֵא טְכאַמ רֶע

 עָׁשיִסּר עֶּבאָרְג סאָר אָד ןעֶמ טְהעֶטְׁשְרעֶפ "עָלעֶקְּבּיי רעֶטְנּוא -- ז. וססאג == עקָבּי

 "עקב יו טעענַּכ ְגנִלקע םִע םאו ,טְראָופְְמיִׁש
 : ,רְנעֶגּוי

 .רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא ףיֹוא-נ"ּוצ ןעֶמ טְמעֶנדְעֶנּוי רעֶד ןיִא טְלייֵהְטְרעפ ןעֶמ וַא 1
 ,רעֶטְלעע רעֶד ףיֹוא ןעֶּבאָה וד טסעוֶו .דְנעֶגּוי .רעֶד ןיִא ןָא ריִד טייֵרְנ 2

 ,טיִנ ןעֶמ טְּבְראַטְׁש רעֶטְלע ראֿפ טיִנ ןעֶמ טְּבעֶל דְנֶנּי ראֿפ 8

 ,רוי

 .ףירְּב ןיק טפְלעֶה ןעֶדייןעֶטְכעֶלְׁש א .ףיִרְב ןייק ףְראַרעֶּב די רעֶשּנ א 1
 ַא ןוא ,הָבֹוט ַא ןּוהְמ ּוצ .ןעֶנְהאַמְרעֶד םֶהיֵא לאָז ןעֶמ ,טיִנ טְראַו ׁשְנעֶמ רעֶטּוג ַא .ה .ד

 טי ְךיֹוא ןעֶנְהאַמְרעֶר סאָד יליִפַא טְפְלעֶה ןעֶשְנעֶמ ןעֶטְנעֶלׁש
 ,טְלעֶו ןייַז םיֹוא טּונ טְמּוק דּוי רעֶטּונ ַא 8

 ,רֹובָּכ ןיִא ןּוא רֶׁשֹוע ןיִא ,ה .ד

 ַא טאָה רֶע וא ןעֶלעֶּביִצ ןייק, טיִנ רעי טאָה .קעֶרעֶׁשְט א טאָה די ַא זַא 8
 ,קעֶרעֶׁשְט ןייק טיִנ רע,טאָה .עֶלעֶּביִצ

 קעֶרעֶׁשְט ַאדָנדּוצ -- 600012 == עֶלעֶּביִצ ;(1. שעה ;ק. 026184 == קעֶרעֶׁשְט

 ןַא שְריזיִרעֶטְקאַראַה טְראָזְירְְׁש סאָד -- .עֶלעֶּביִצ עֶנֶטאָרְּבעג א וצ ןעֶמ טְגעֶל
 ,טייצ רֶהיֵא-ְנ-ּוצ ׁיִנ ְךאַז ןייק טאָה רע, סאָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶכיֵלְילְְמּוא

 ּפעֶלק טְכעֶר טְׁשְרֶע רֶע טְּפאַח ,טְכעֶרעֶג זיִא רוי רעֶד זַא 4
 ,בייוַו םאָר טְגאָלְׁש .רעיֹוּפ רעֶד ןּוא .רֶע שְגניִז .ניִרעֶגְנּוה זיִא דּוי רעֶד זַא 5

 גאצ. 43 .לְנְרעַּפ
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 ַא ויִא - רעיא ןְרעֶטנִה ךז צאר ץיִרְפ רעֶד ןּוא .טֿפײֿפ דוי רעֶד זַא
 ר ,ןְמיִס רעֶטְכעֶלְׁש

 יא ןּוא יז יי סיֹורְנ זיִא ץיִרַפ רעֶד + טרהעקְרעֿפ ְךיִ סע טֶרָהיֵפ ךיִלָנְרעוֶועֶג לייוו

 .רעֶיֹוא ץְרעֶטְניִה ְךיִז טְצאַיְק דּוי רעֶמעֶרָא רעֶד

 עֶמאַמְּבא םֶהיֵא לאָז ןעֶמ ,רעליוִו עֶלעֶקעֶה א ַא ןעֶדוי ַא טעֶּפִעֶׁשְטְרעֶפ ןעֶמ זַא

 : .ןעֶטְפאק ןעֶצְנאַג א
 ןעֶמעֶּלַא ןֿפ ליִװ דא ַא יו .שְרֵויִרעֶמְקאַראַח -- ץ. 28026/8 == ןעֶפעֶׁשְטְרעֶפ

 : : | ,ןעֶריִטיִפאָרְּפ

 ,גיִרעֶל םּורַא טיִנ ןעֶהעֶג ףְלאָו ַא ןוא דּוי ַא

 ַא

 .הָָנְרַּפ ריִמָּת ןעֶכּוז ייֵז

 ר ראֿפ אָרֹומ ןטָּבאָה רעֶנעֶגּוׁשְמ ַא ןּוא דוי

 עֶניעֶנּוׁשְמ ַא סאוָו ,רעקנאַרק ַא ןּוא ,רעֶסאוַו-ףיֹוט ןעֶּפאָרְט םעֶד ראֿפ אָרֹומ טאָה די ַא

 .ייַׁשְרעֶסאוַו טְרעוו ,ןעֶסיִּבעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוד

 יא ' ןיִא םיורְנ ןעֶכיִלְטיִא רעֶּבָא ,ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶטֶסֶנ יֵלק סאָד ויִא דּוי ַא

 ַא

 יש

 ַא

 ַא

 רעֶטְסְניילְק רעֶד זיִא דּוי רעֶד ןּוא טי םיִא  עֶטְסְנייַלְק סאָד זיִא "רוי  תֹוא סאָר

 : .רייַפ עֶלַא סֶריִא ןעֶּבאָה ְךאָד ןּוא ,תֹומּוא יִד ןעֶׁשיִוְצ

 ראש יא ,םּוטעֶמּוא טיִנ ראָנ ,םּורֿפ זיִא דּוי ַא
 רעֶד טְמּוק ןּוא דו נר ןּוא םּורַא רע טְהעֶג .ְּךיִז טְנְראָּב רֶע רעֶדייֵא .די ַא

 יי | .ןָא םעֶנעֶי רֶע טֿפײֿפ .ועֶרְּפ-מְ
 ר .  יּיהָצֵע ןַא ניִרְנעֶטְׁש ְךיִז טיִנ ןֶּדְמִל ַא דוי
 א .ןעֶדיֹולְרעֶפ דוי ַא .,ןעֶריֹוּכעֶג רוי
 .הַמָׁש רעֶר ּוצ טְרעֶרעֶגיצ יז טאָה ןעֶמ זַא ,ןעֶמּורְקעֶר עשיר יד ןְרעֶפְְנעוצ ןעֶנעֶלֿפ יא

 ,ּטיִנ רע זיִא ראנ ַא זיִא רע סאוָו ,דּוי
 צ ,ץראַה הָּפֵרְמ ַא טִיִמ רעֶּבָא ,קעֶדאַּפְס ןעֶסיֹורְג ַא טיִמ דוי
 עֶמְּפ יא טְליֵפְׁש סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶשְלאַפ ַא ןוֿפ ןעֶמ טְגאָו ווא --מ 570001==קעֶדאַּפְס

 א אצ. 8 .לְגְרעֶפ -- .עֶלאָר

 ,דְלעֶג עֶנעֶטאֶּבעֶג םאָד ןעֶּבעֶג טיִנ ןעֶמ ראָט ןעֶרּוי

 ההעֶמ ןעֶפאּבעֶג טיִנ טאָר רֶע סאָוְראֿפ ,שֶפנ-תמְע טאָה רע לי
 .הָכָרֲעַמ ַא ויִא קיִלְנ ןייַ ןּוא .הָחְנֲאו וי זיִא הָמָנְרַּפ סְנעֶדּוי

 .העָנְטרעֶג א רע זיִא תֹועּובָׁש .תֹוצַמ רע טְקאַּב הַסָּפ : תיִכאָלְמ עֶלַא ןעֶק די א
 א רַע א תֹוּכְס ..(הָמָחְלִמ-לעַּב ַא :רעֶדּפ רעֶנְלעֶז ַא רֶע ויִא בָאּביהעׁשִּת
 / ..ָפֹוׁש רע טְאָלְּב ָנָשַהשאר ּךעֶלְרְהעֶרְד רע טְסיִנ הָּכּנֲח .רעֶטְסייֵמיּ

 עליו לָתִמ זיִא רָע וַא ,ןיַא ְּךיִז טְרעֶר רֶע סאוָו ,ןעֶדוי םעֶד שֶריִזִרעֶמְקאַראַח

 ,תֹוכאָלְמ

 טא עא ירא
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 ,הָבֹומ בור ןייק ןעֶטְלאַהְסיֹוא טיִנ ןֶעק דּוי ַא
 ,(יא ,ז"מ ,תומבי) הבוט בור ..,לבקל םילוכי םניא ...לארשי

 - - ףעֶנאיֶליִמ ךֶס ַא טאָה דוי רעֶכיִלְטיִא
 עֶרְה"ויִע ןייֵק רֶע טאָה רעֶדְניִק ןּוא אי ַא הָטְרעוֶו רֶניֵק סעֶכיִלְטיִא זיִא ןעֶרוי ַא יב

 ,גּונעֶג

 ,לעקעָּפ ןייַז ְךיִז טאָה דּוי רעֶכיִלְטיִא
 .תֹורָצ טיִמ לעֶקעֶּפ ַא טְנייֵמ ןעֶמ

 (.ןֹעִָּׁש ןייַ ןואל .ּךּורָע-ְְחְלׁש ןייַז טאָה דּוי רעֶכיִלְטיִא
 8 ׁשֶנעָמ .לְגְרעֿפ -- .רעֶנייֵטְׁש ןייַו ףיֹוא םּויֿפ ויִא די רעֶכיִלְטיִא .ה .ד

 ,לעוֶוְלאוָו םעֶלַא םֶהיֵא טפאק .ןייַרַא קְראַמ ןיִא טְהעֶג דּוי רעֶד רעֶדייֵא

 ,יִא הָרֹוחְס רֶעייַהְט יוִו ,רֶהאוָועֶג רעֶטעֶּפְׁש טְשְרֶע טְרעוֶו רֶע .ה .ד

 ,ץֶראַה הָּפֵרְמ ַא טיִמ .דּוי רעיֶרְשֶּכ ַא
 אצ. 16 .לְגְרעפ

 ,לָבָׂש ןיי א ןעֶּבאָה ןעֶדּי עֶלַא
 אָ רעֶד ופ .ה .ד עֶלעֶַ ןייא ןוֿפ לֶכׂשםִָר עּפעׁשעֶלַא לי

 גיֵרעֶזיַה ייֵז ןעֶנעֶז בֹור םאָד ראָנ .םיִנַָח ןייז עֶנעֶק ןעֶדֶוי עֶלַא
 .םינַָח ןייַז ןעֶנעק ייֵז זַא ,ןייַא ְךיִז ייֵז ןעֶדעֶר סְגעֶטְסְניִעוו

 .גּונעֶג רעֶכיִלְמיִא טאָה לָכֵׂש ראָנ .גיִנעוֶו ּוצ ןעֶדּוי ייַּב זיִא םעֶלַא
 | יא טי .לרעמ

 .ַא ויִא .ּבּוטְׁש ןיִא עֶניִרּוי עֶמְלַא ןַא .הָכָרְּב ַא ויִא .ּבּוטֶׁש ןיִא רוי רעֶטְלַא ןַא

 | יהָחְרָפעג
 אתיבב אחאפ ,אתיכב אבסי ,טְראָווכיִרַפְׁש םעֶד ןוֿפ ְךּּפיֵה רעֶד ְךיִז טְגיִפעֶג רּומְלַת םיִא

 ,יא ,טיי ,ןיכרע) ."אתיבב אמיס ,אתיבב אתבס

 ,םעֶיאַטְליה עֶטְלַא ןעֶשיוִוְצ ןעֶכּוז ןעֶמ לאָז ןעדוי ןעֶמּורְפ ַא
 ,םורֿפ רעֶטְלעֶע רעֶר ףיֹוא ְךיִלְנְהעועֶג טְרעוֶו יאַטְלּיה ַא -- ? נווה) == יאֵמְלּה

 : ,דּוי ַא םיֹורַא טְגניִרְפׁש ,לעֶמעֶז ַא ףיֹוא יב

 ,םיִנ ראָג ְךיִז טְכעֶר ןעֶמ ּואוו ,טְראד ּוליִפֲא ,םּוטעֶמּוא ןעֶדְוי טְנָפעֶג ועָמ .ה .ד

 ןע'דמׁש ְךיִז ןעק דּוי רעֶד :דָּמּוׁשְמ םעֶד יוִו ,רעֶסעֶּב לאָמ עֶלַא זיִא ןעֶדּוי םעֶד
 ..טיִנ ,דָּמּוׁשְמ רעֶד ןּוא
 .םיֹוא טיִנ קיִלְנִמּוא ןייק טְדייֵמ ןעֶדּוי םעֶד

 גאָמ ַא דיִמָּת טְלְהעֶפ ןעֶרוי םעֶד
 :ןעֶטייִּבְרַא טיִנ ןעק ןעֶמ סאָו , תַּב ּׁ ןוֿפ גאט םעֶד טְנייֵמ ןעֶמ

 ,תּוריִׁשַע םנרערנַא םעד יז יתּולַּד רעֶנעֶנייֵא יי ֹוזַא טיִנ טְראַׁש ןעֶדּוי םעֶד

 .ןעֶדי ייַּב הָאְנַק עֶסיֹורְג יִד םיֹוא טְקירְר

 יי א : ו א אש ירא 0 ירא יא
 0 יישר א ר 6 עט טאטאל אט א טיש אט רשי



 ,טְכעֶרעֶנ זיִא חָּלֵּנ רעֶד .טְכעֶרעֶג זיִא די רעֶד 26

 וצ רעֶכְלעוֶ ,טסּואוועֶג טיִנ טאָה רֶע זַא ,הָרוּתְיִּד ַא ייַּב בָר ַא טְנאַזעֶג לאָמַא טאָה יֹוזַא

 : ,טְכעֶרעֶג זיִא םִע

 ,ןייַז ּוצ קְנאַּרְק ,טייֵצ ןּוא ,ןעֶדיִלְרעֶפ ּוצ דְלעֶג ראָנ טאָה דּוי רעֶד 7
 | ייטְלאוַועֶגי טייֵרְׁש ןּוא ,טְגאָלְׁש דוי רעֶד 8
 | ,הָיִאְר רעֶד טיִמ טְכיִׁש ןּוא .הָעָּד רעֶד טיִמ ְךיִז טְגאָלְׁש דּוי רעֶד 9

 | הָמְָלִמילַעַּב רעֶפיֹרנ ןייק םינ ויִא רוי רעֶד זַא ,טּפאַהְצְרעׁש ןעֶמ טְנאָ
 ,טְכעֶרעֶג-ןעֶדּוי םּוצ זיִא לאָמ ייֵרָד 40

 יי ייד מעג ןעֶּאָה םינֵיַלעּב יד זא אָרָ רעֶד א ןיּד םעֶד ףיוא יז טְהִצעֶּ
 פ ןִ-תיּב םעֶר -אֿפ ןעֶלעֶמְׁש ּוצ יז ,ןעֶרעוֶו ןעֶפּרעֶג

 | .ןעֶדיִרעֶמ ןּוא תֹורָצ -- ? ןעֶדּוי ןעֶנעֶׁשְרי םאָו 1

 ןז ןֿפ ןעֶניִקעֶּב עֶר סאָיוָשירי עצי יד ךלנְעֶועֶג ןעֶנעֶ עֶכאַייֵצ יִד ה .ה =
 פ | 3 ׁשיִדּוי .לֶנְרעֶפ -- .ןְרעֶטְלֶע

 ,ןעֶמּוקעֶג ַחיִׁשְמ טְלאוָו ,ןעֶּביֹלְג (ְךיילְג : רעֶרָאנ תֶמֶא ןעֶלאָז ןעֶדוי עֶלַא ןעֶו 2
 ,גיִרעֶגְנּוה זיִא רֶע זַא -- ?דוי ַא טְנְניִז ןעוֶו 3

 ןא:- 9 .לָגְרעֶפ

 |םיִנְִָנ עַכיִלְרִהֶע ןעֶנעֶז ריִמ םיִנָוי יד ןוֿפ ליִצַמ םֶנּוא דייַ !םיִנָמֲחַר יֵנְּב ןעֶדוי 4
 ןִמְתְִ ,טְגאָיעֶגכאג יז טאָה ייֵציִלאָפ יִד סאָו ,ןעֶדּי ֶכיִלְטֶע ןעֶמעֶּבעג ךוז ןעֶּבאָה יֹזַא

 ,הָָנְג ַא ראֿפ
 ,קאַנְרעֶטְכאַּפ לעוֶוְלאוָו ןייַז טעוֶו .ןעֶרְעֶמ ןעֶרּוי ְּךיִז ןעֶואְל 8

 ןלעֶג == ןעֶרעייִמא ןּוא "ןעֶרְהעֶמּי :ליֵפְׁשְטְראוָו -- ע. ןו8816/מװ24 == קאַנְרעֶטְסַפ

 .ןעֶּביִ
 ,רעֶלעֶט ןייֵא ןוֿפ טינ ראָנ - .ןעֶסֶע ּוצ לעֶגּוק טּוג זיִא ןעֶדּוי ַא טיִמ 46
 הֶׁשּורְק :רעֶרָא) .ןעֶהעֶנ ּוצ  ןייֵרַא לֶתּוש ןיִא ,שיג ראָנ זיִא ןעֶדּי א טיִמ }

 ן וי (.ןעֶנניִרּפְׁש
 ץְנעֶקְנאק רער יאֿפ ןעֶגאָה יצ אָרֹימ סאָו טינ ןעֶמ טאָה טְפעֶׁשעֶג םעֶר ייַּבדאָנ

 ,ןעֶמּוקְסיֹוא טְנעֶקעֶג טיִנ ְךיֹוא ןעֶדּוי יִד טיִמ טאָה ּונֵּבַר הָׁשִֹמ 8
 .(ט ,ב"ל ,תומש) אוה ףרע-השק-םע :טְנאַזעֶג ְךיֹוא טאָה יֵע

 ,וצ םעֶלַא טְנאָז דוי ַא - 'עֶמְׁשְִו הָׂשֲעַ 9
 ןיעָמְשִנְו חָׂשעני - .ןעֶרהיִפּוצְסיֹוא ןייַז טעוֶו סַע רעוְׁש יוִו ,םיִנ ְךאָנ טְסייוֵו רֶע ןעוֶו וליִפֲא

 .(ז ,ה"כ ,תומש)

 יעְטאַרְנעֶמ רצ ןעהוו א והָוְצס א ויִא סִע טו

 עב רֶע .ה .ד .םֶטְנעֶלְׁש ןְרעֶרְנַא םעֶד טּהָט רֶע ןעוֶו,סעוֶואָטאק ןיִא רוי א טְגאז יז
 ' 2 .תָמ ַא ןעֶּבאְָגעֶּב ּוצ ,הָוצמ רער ףיֹוא ְךיִז טְפּורעֶּב ןּוא םֶהיֵא טְּבאָרְג



 ,גינעוֶו ּוצ םעֶלַא זיִא ןעֶדוי ַא ראֿפ
 נאז 8 .לָנְרעֶּפ

 .ראַנעֶג סאָד ןעֶמ טאָה ןעֶדוי ַא ןוֿפ םפ
 רעֶרָא) ןעֶלאַֿפרעֶפ טיִנ ןעֶמ טְרעֶו ןעֶדּוי ןעֶׁשיווְצ 4

 טאש רעֶד ןיִא ּוליֵפא בל .ְךיִז ןעֶנעֶז ןעֶדּוי- .ה .ד
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 ַא .רעֶכיִלְרְהֶע ןַא :ךיֹוא טְנאָז ןעֶמ) ,דוי רעֶנייֵׁש ַא זיִא רֶע

 .טְהעֶנ םּוחָי רעֶד ןּוא םיקָמּורָֿפ סאָד טִייוַו יו ,סיֹוא ןעקִירד תֹולעמ יִד עֶלַא

 (.דּוי רעֶנעֶדייז ַא

 ,(טְדְמעֶרְפרע

 רעֶרָא .ןאמ ןעֶטְכעֶלְש ַא טאָה יִז רעֶדָא -- ,םיִנָּפ טְכעֶלְׁש ַא טאָה עֶנירוי ַא זַא 1

 .(ֹורָּכַ ןעֶצרּוק א ...ראַו ּפאָק טי ַא
 .ןעֶנאָדְט ןוֿפ רעצ םעֶד רְלאַּב טְסעֶנְרעֶפ יִז .ה .ד

 ,לֶהּוׁש רעֶד ןיִא ןעֶּביוׁש יד ׁשְטאָה יִז טְלְהעֶצ .ןעֶנעוואַד טיִנ ןעק עֶנירּוי א זַא 9
 ,ןיירא להיש ןיִא ט טְרעֶג ױ יֵּבַא -- 2 606 = ׁשְטאָה

 .טָּנ ַא רֶהיֵא טמּוק .ןעֶכאַמ טיִנ לעֶנּוק ןייק ןעק עֶניִדּוי ַא זַא

 -לַעּב עֶטְכעֶלְׁש ַא ךיֹוא יַאְרוַא ויִא עֶגיּי אֵזַא זַא ,סעוֶואָטאַק ןיִא טְנייֵמעֶג זיִא םאָר
 .עֶטיִהִיַּבַ

 יא 4

 .,שידוי

 ,עלעֿפײֿפ ַא ןְהא ץעֶגייֵׁש ַא יו זיִא יהָניֶאְרּו הָיִאְצי א ןֶהָא עֶניִּי א

 יעְסי רעֶׁשיִסּור ַא יו ןּוא 'נאבילאד רעֶשיִליוּפ ַא יוִו זיִא 'זאַראא רעֶשידּוי א 1
 ,'םאַׁשְט

 -- 1. 004 הסע? == יֵאַשיִט עס; ; ס.+ 9 == ינאָּביִלאַדי ;ןק.22/82-=== ייזא-אזז

 .ןייַז ְּךְמֹוס קְראַטְׁש טיִנ ְּךיִז ןעֶמ ןעק יידד עֶלַא ףיֹוא

 ןעֶטייֵנ טיִנ ןעֶמ ןעק רעֶטְכאָט עֶשיִדּוי ַא ?

 .ןעֶּבאָה ּוצ הֵּנּותֲה ,ה .ד

 ,רעֶדָא עֶנעֶרְליִג ַא זיִא הֶׁשּורְי עֶׁשיִדּוי ַא 8
 דּוי .לְגְרעפ -- .ןעֶדיִרעֶמ טְסייֵה יירעֶדָא עֶנעֶרְליִגי ַא

 .טיִנ טְציִזְרעֶפ ךייס עשידוי ַא 4

 18 .לְגְרעפ

 .(.,.עקשיק

 .טְנייֵׁש רֶע יוִו ,ןייַז רעֶסעֶּב ְךֹוּת ןיִא ןעק  רֶע .ה .ר
+ 
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 הדני ןעד = ןײ1= לא 2 } טְפאַהְצְרעֶׁש) .,ןעֶצאַׁש טיִנ ןעֶמ ןעק הָמָׁשִנ עשידוי ַא
 טְנאַז
 : ד

3 
+ 
 1 ךיֹוא | ןעֶמ

 יש 2 זו ַא



 .ףּוׁשיִּכ רעֶש'ייֹונ ַא ַא יוִו ,רעֶגְרֶע זיִא עֶרָה-ןיע שירוי ַא שמ 2

 ,יֹורְמׁש לעֶדְנּוּב ַא יוִו זיִא תּוריִׁשֲע שידּוי ַא ?

 הָלאַּב ְּךיִז טְׁשעֶלְרעֶּפ סֶע רעַּכָא ,יֹורָטְׁש יוִו ףיֹוא .ְךיִנ טְרעֶקאַלָּפ סֶע .ה .ד

 .יינְׁש עואַצְראַמ ַא יוִו זיִא תּוריִׁשֲע ׁשיִדּי א 8
 .גְנאַל ףיֹוא םּויק ןייק טיִנ טאָה סע .ה .ד -- ץ. עגםזטסשצ == עֶואַצְראַמ

 ףפ 72 .ךעֶלְקעֶז ֶנייֵלְק ייֵוְצ טיִמ קאַז ַא זיִא עֶטאַּפאק עֶׁשיִדּוי ַא

 ןוִצ יד טיִמ עֶטאַּפאק רעֶגְנאַל רעֶד ןוֿפ טְפאַהְצְרעֶׁש -- עק. עגןוסו8 == עֶטאָּפאַק

 .ןעֶטייַז יִד ןיִא סעֶנעֶשעֶק

 ְּבְראַטְׁש לעֶּבייוַו ׁשיִדּוי ַא ןּוא .הָליִמ רעֶד ןוֿפ טיִנ טְּבְראַטְׁש דְניִק שידּייַא 0
 ,הָיִבְמ רעֶד ןּוֿפ טיִנ

 ו ּק רֶע זַא ויִא קיִלָנ ׁשיִדּוי ַא ;בָאָב-הָעְׁשִּת רעֶלְהיִק ַא זיִא גּונַעַּת רעֶׁשיִדּויַא 1

 ,שיִּדַק וצ לד רעֶד ויִא ןיוִועֶג רעֶשיִדּוי ַא ;'ּוכְרַּבי ּוצ

 ּךעֶלַפעֶרְק רעֶטייַו ןעֶסֶע ןוא .ןעֶנייוו ןוא ןעֶנאַלְק - !ּךעֶלְפעֶק עֶׁשיִדי
 ןיִל ןעֶמ טְסֶע .טְנאָלְׁש ןעֶמ וא ןיא יז טְנאָלְׁש ןעֶמ לייַ ,ןעֶנייַו ןוא ןעֶנאָלְק ינ

 גלעֶּפע ְךֶק .לֵגְעֶפ -- .ּףעלְפעְֶק
 ,רעֶטְסיֹולְק ׁשיִדּי ןייֵק אָד טיִנ זיִא םִע 4

 אז 4 .לְנְרעֶּפ -- .ןעֶּבאָה הָנּותֲח ןעֶזימ ְךעֶלְרייֵמ עֶׁשיִדּוי עֶלַא ,ה .ד

 ,טיִנ םַעַט ןעֶׁשיִוי ןייק ְּךיִז ןיִא טאָה םָע 4
 קאַמְׁשעֶג ןעֶמְכעֶר ןייק ערי א יב טי טאָה יז סאו ,אָזַא ןוֿ ןעֶמ טְנאָז -

 ,רעֶדָא עֶׁשידּוי ןייק טיִנ ְּךיִז ןיִא טאָה רֶע 8
 ,טייִקְׁשיִרּוי ןּופ טייוו ןיֹוׁש זיִא סאָו .ןעֶשְנעֶמ ַא ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז יֹוזַא

 .ןְרעֶסאוַו ןְהעֶצ ןיִא ןעֶשאוַוְּבא טיִנ ְּךיִז ןעֶמ ןעק דער עֶׁשיִדּוי ןוֿפ 6

 ,(ךיל ןעֶלְרּוי
 ,ךיז טְלעֶדּוי יֹוזַא ; שי טְלעֶמְסיִרְק םִע יו

 .ְנאַקּב ראַט יא סְעֶטְייֵמ
 עדי

 ,ערוי רעֶּבְלאַה ַא זיִא ,עדוי ֹוניֵאׁש עדוי ַא

 םָכָחדיִמ לה :ְּךֵלְנְִט
 ,בוט-םוי

 ,ןעֶּבייַלְּב טעוֶו םירוּפ ראָנ .ןעֶרעוֶו לֵשֶּב ןעֶלעוֶו םיִבֹוט-םיִמָי עֶלַא 1

 6 םירופו הכונח ,םילטב ויהי םירעומה לכ סא ! רּומְלַּת םעֶד ןוֿפ ןעֶמעֶנעֶג זיִא סאָד

 .(ביי ,'ב קרפ ןתינעת ימלשורי) .ןילטבנ

 יבוש-םוי ןעֶסיֹורְג אֵזִא ןעֶמ טְכאַמ לעֶמיֹוּב לעֶסיִּב א ןעֶנעוֶו

 ,הָּנּונֲה ןּוֿפ סֶנ םעֶד טְניימ ןעֶמ
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 טי

 ,ׁשעוֶו עֶניִמיֹוק ןּוא תֹובֹוח רעֶּביִא ןעֶּבייַלְּב בֹומ-םֹוי ְּךאָנ 8

 -  ;רוּפיִּכ-םֹוי
 ,תֹינֹוֲע רַּפַכְמ ְךיֹוא זיִא ,סֵנֹוא ןיִא רוּפיִּכ-םֹוי

 אָרֵמְנ רעֶר ףיֹוא טציטשעג (ג הכלה ,יא .יפ ,הבושת תוכלה ם"במר) רפכמ םוי לש ומצע
 ,(יב ה'פ אמוי)

 יי
 . יי םעד ןעֶבעֶנעֶנעוֶוַא ןוא -- .ןעֶנאַרְטעֶג .ןֶנאָרְטעֶג

 .רעֶנְלעֶז יִד ּוצ ןְהּז םעֶר געֶווַא רֶהיִא טְמעֶנ ןעֶמ זַא ,רעֶטּומ ַא טְנאָלְק יֹוזַא

 גְנּוי

 (.רעֶנייֵּב טיִמ :רעֶרָאנ ןעֶראַּפְׁש טיִמ גָּוי ַא 1
 .ׁשְנעֶמ רעֶגיִטְכיִמ ַא .ה .ד

 ךּודיִׁש רעֶכייֵלְנ ַא זיִא לעֶדייֵמ א ןּוא לעֶגְנּוי א 2
 ,הָלּתְּב ַא זיִא הֶּלַּכ יִד ןּוא רּוהָּב ַא ויִא ןֶתָה רעֶד ןעוֶו .ה .ד

 די טּונ ַא טאָה רעֿפיִטְׁש ַא לעֶננּוי ַא 8
 ,ןעֶהעֶזּוצ גְנאַל ןעֶזאָל טיִנ ןעֶמ ראָמ לעֶגְנּי א 4

 יןעֶכאַמ הָּנּותֲה הירֿפ םֶהיֵא זּומ ןעֶמ

 - .לעֶדייֵמ ַא ייֵּב הָוְצַמ-רַּב רעֶד ייֵּב ייִּנרְטִּפֶׁש ְךּורָּבי ןעֶמ טְכאַמ לעֶגְנּוי א ייַּב
 ,הָּנּותֲח רעֶד ּוצ

 םאָה רֶע זַא... :רעֶרָאנ ? ןעֶטייֵר טיִנ ןעק רֶע זַא .ןעֶראָּפְׁש טיִמ גְנּוי ַא טְצּונ סאוָו (

 ס?טיִנ דְרעָּפ ןייֵק
 (.ןייַז) .אָצֹוי

 ןייַז אֵצי ןעֶנעֶק לאָז ןעֶמ יֵדְּכ .םֵנכִנ ןעֶמ זיִא לאָמַא
 ןעֶהיִצּצְקיִּ ְךיִ,ץּורית א ןעֶּבאָהרעֶמעֶפְׁש לאָז ןעֶמיֵָּכראָג אז ַא ןעֶמ טּהְט לאָמַא

 ,רֶׁשֹוי
 ,רֶׁשֹוי ם'ָנוֿפ געוֶוַא ןעֶמ טקִוק ,רֶׁשֹּכַה-תַעְׁש ַא ןיִא

 .םּודָי
 ,תֹורָצ ּומאָדְרו ַא .תֹורָבִּקַה-תיֵּב אֵנ סּוחָי

 ןק. ..תה.. 8 ש סזמט

 1 ך"ידי
 יד

 ,לאָמ עֶלַא טריִלרעֿפ ,לָהק ןעֶנעֶג ריִחָי א
 .םיִּבַר :ְךיִלְנְרע

 יש טטײליי
 ,בֹורק ןייַז זיִא .ףֶרָׂשדי

 .רֵקיֵע רעֶד סֶהיֵא ייַּב זיִא ןעֶפְנאַרְּב סאוו ,רֹוּכִׁש ןעֶסיֹורְג ַא ןוֿפ



 יקִע ןא ןֶהָא הדת יִד - געֶרְּב א ןֶהָא ,םִי רעֶד 1
 ;(שעקס0 = רטעה=

 .נעֶרְּב א ןֶהָא תֹורָצ עֶׁשיִדּוי ןּוא יה ַא ןְהֶא זיִא םַי רעֶד
 .יַשיֿפ טְּפאַר ןעֶמי = ?םַי ןיִא ןעֶמ טְרעֶה סאוָו 3

 .ןעפעְְֶׁרעֿפ ןילַא ןעק רעֶכילְטיִא טאָז .עֶנאַרפ ַא ףיֹוא טְראָוְטנַ עֶטּפאַהְְרעֶׁש
 .ןעֶפעֶׁשְסיֹוא טיִנ םַי םעֶד ןעֶמ ןעק לעֶפעק ַא טיִמ 4

 ,םיִרוּכִי
 ,ןייַז וצ הָבֲהַאְּב לָּבקִמ טְכייֵל זיִא םיר ּםִי טְנִרעֶדְנַא םעֶד

 יעְסְנעָ
 .טְרעייִלְׁשעֶג ׁשְרעֶדְנַא ראָנ .עֶטְנעֶי עֶנעֶגייֵא יד

 ה טא ׁשֶעְמ א ןעֶת ,ןעֶמ טְכיֹוּבעג טְנְַפנֶרעֶר יִר .ןעֶמְָנֶעוְפ א זי יִטְנע
 .לָכ ָאמ .לֶגרעֶפ -- .רעֶטְרעֶו עֶרעֶדְנַא טיִמ ראָנ ,העהירֿפ יו אַז עֶעֶגייֵא

 ,רעֶנעֶי
 ,םוג ןּוא ןייֵׁש זיִא ,םעֶנעֶי ייַּב סאוָו

 ןעֶיְסעֶי
 ייַח, ּוצ טיעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד ראֿפ יזיִא ,יאֵמ רעֶסאַנ ַא ןוא ןעֶיְסעֶי רעֶנעֶקּורְמ ַא

 ,יהָבְרּבי יוִו ,ליפ יֹוזַא אָד טעֶטייֵרעֶּב ןעֶּבעֶל--יֵהי--- ק. 16568 == ןעֶיְסעֶי

 ,יקעִיצּוא ליִּבאַרְק : יָׂשַר טְכאַמ ,'בקֲעַי חַרָביַע

 .ןעֶפאַלְמנֶע ְךיִנ זיִא רֶע .ה .ד -- ך. עס ט01580 == יקעְיְצּוא ליִּבאָרְזי

 ,רָצָי

 ,רָּצֵמ ַא זיִא רֶצֵי רעֶד

 עֶרָהירצ
 .קְסיִּפ םעֶנְרעֶזייַא ןַא טאָה עֶרֶה-רֶצָי רעֶד 1

 .ןעֶטְלאַהּוצקרּוצ םֶהיֵא רעֶיָׁש ויִא סֶע -- ץ. צא == קֶסיֵּפ

 - (,רעֶרְסיֹוא ןא :רעֶדא) ,הָכָרֲעַמ יד ריִמָּת טאָה עֶרֶה-רַצִי רעֶד 9

 .עֶׁשְואָמאַּפ עֶיָנ ףַּכ-תעַיקְּת יא אָמ :עִיַנְדאַּפאַנ עֶרֶה-רֶצָי קאָי ;}
 א ָתא טְּפֶלעֶה תֹוֲאַּת עֶסיוִועֶג ןעֶגעֶג -- ק. 18. תבם0תס; 10 1. תוס ןס010026

 ,טיִנ ְךיֹוא הָעובְׁש ןייק)

 הי
 .יזָהְנְקַיי ץְכאָנ ןעקיִׁש םֶהיֵא געֶמ ןעֶמ

 4 טְרעֶו טְרַאְסְנעֶדעֶר יִד .ןִמְז ,הָלָּדְבַה ,-נ ,שודיק ,ןַיי ןוֿפ תֹוביִּת-יׁשאִר יִד ןעֶנעֶז ייז"הנקיי

 טֶקַׁש ,ןפ סאוָו ,טְסְניִד ַא -ּב .צ ,ןעֶכאַמ ראַנ םּוצ סעֶגייֵא ליִו ןעֶמ ןעוֶו ,טְכיֹורְּבעֶג

 |  ַקְׁשִ-הָּנִה .לָנְרעֶפ --.יזהְנקַיו ַא ןעֶגְראָּב םֶהיֵא ןוֿפ לאז יז .ןֵכָׁש םוצ יִז
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 ד 1 2

 ניי נז עי ירא יע בעטירזשלאי 2 יש ט טיט טעקע עק

 ,ןאַמ-םעֶרָא רעֶד ראָנ טְלְהיִפ תּורְקִי סאָד

 ,תּולֵּד םעֶד ןעֶּבאָה םיִנָרְקַי עֶלַא

 .רָלעֶג סאָד

 הָׁשּורְי

 ,הָרּובְק יִד ןעֶלְהאָצעֶּב טָפָא ןעֶמ וּומ .הָׁשּורְי ְּךאָנ טְמּוק ןעֶמ זַא 1

 יאְנ ןעֶמ זּומ ףֹוס םוצ א ,ןעֶנירְרעֿפ ּוצ ייִּבְרעֶד ְּךיִז טְכעֶד ןעֶמ סאָו ,טְֿפעֶׁשעֶג ַא ןוֿפ

 .רְלעֶג ןעֶגעֶלּוצ

 ,טיִנ (לֶזַמ : רעֶרָא) הָטְרעו ןייק ןעֶּבאָה דְלעֶגדנ ןּוא הָׁשּוְרְי

 אל ַא יו ןעֶנעֶז .ןֵדָנ ןּוא הָשּורְי 8
 .םּויק ןייק טיִנ 0 יז .הייד

 ,הָׁשּורְי סעֶּבאָּב רעֶד ְךאָנ יוִו .טֿפֹול רֶע 4

 ד ייַּב טְסְניררעֶפ רעֶד סאָו אַז אנ"ּוצ ְךיִז טְלייֵא ןעֶמ ןעֶיֶו -- ם. עמ = כא

 עס

 ,רעֶכיִז טיִנ זיִא .רֶהיֵא

 טא
 ןעמ זּומ ריִרָי ןעֶשְכעֶלְׁש ַא ךאנ .ןעֶפְנאָרְּב קְנּורְטַא הָטְרעוֶו זיִא דיִרְו רעֶטּנ ַא } :

 ,(עֶפְנאָרּב קנּורְט ַא ןעֶמ טוהט ייִֵסיוִו ייז-פִ .ןעֶפְנאַרְּב קְנּורְט ַא ןּוהְמ
 ,ץְלאַז ןֶהָא םייַהַא ןעֶמ טְמּוק ,הלעֶג ֶהָא דיִרְי ַא ףיֹוא טְרְהאָפ ןעֶמ זַא 9
 ,דְנייַרֿפ רעֶטְפעֶּב רעֶד יו .הָסְנְרַּפ רֶקעֶמ טיִנ דיִרָי רעֶטְסְנֶרעע רעֶד 8
 ,(לעֶמיִה ןְֿפיֹוא :רעֶדָאנ ,םעֶריֹוּב ןֿפיֹוא דיִרָי ַא טְנאָזעֶגְריִפ םֶהיֵא טאָה רֶע 4

 .ךאַז עֶיִלְנֶמְמּיא ןַא רעֶבָא אָמְזג ַא ריֿפ טְנאָז ןעֶמ ןעוֶ
 ,(ךימ ןעֶביּוׁשְי

 ,געֶוַא הָסְנְרַּפ יד לייוַוְרעֶד רעֶרעֶדְנַא רעֶד טְמעֶנ .ליֿפיּוצ ְּךיִז שיָבּוׁשִי ןעֶמ זַא

 לֵארְִׂי
 ,לֵאָדְׂשִי יִּבַר טיִמ ןייַז טעוֶו .לֵאָרְׂשִי-לֶּכ טימ ןייַז טעוֶו סע סאוָו

 .לֵלָּב םיָנוֿפ ןעֶמעֶנְסיֹרַא טיִנ ְךיִז ליִו סאָו ,רעֶנייֵא טְגאָז יֹוזַא

 ,םֹותָי
 !ןְטְקיִֹותְי ןיק שי ְךיֹוא ןיִב ךיִא 1 = =

 .ףליֵה עֶרְמעֶרֿפ ףיֹוא סיֹוַא טינ קיק ןוא .ןעֶכעֶג הֶצֵע ןא ךיוא ןיילַא ריִמ ןעק ךיִא .ה .ד
 ,םעֶמאַמ ְּךַס ַא טאָה םֹותָי ַא ?

 ,ןָא םֶהיֵא ראֿפ ּדיִז טְמעֶנ רעֶכיִלְטיִא טיר אה



 ,הָמֹותְי
 : .הֵקׁשַמ עֶלעוֶוְלאוָו ַא זיִא הָמֹותִי ַא

 עֶמיִקעֶּב טְניַ הָרֹח יִר ןעקןעֶמ זא
 יח :

 ,ךּוּדיִׁש ַא ייַּב טְנייַמ ןעֶמ

 : ,ֹורְתִי
 * .ןעֶמעֶנ םהְחיטאָה רֶע

 ,0רתי יפ ,אתליכמ) ורתיל ויה תומש הענש
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 ןעייוַוְצ ןיִא טייֵצְלאָמ יִד ןעֶמ וּומ .ןעֶטְלאַהְרעֶד דֹובָּכ םייַּב ְךיִז ליװ ןעֶמ זַא
 .ןעֶטְלאַּפְׁש

 ןעֶּפְראַדעֶּב טיִנ רעֶטעֶּפְׁש לאָז ןעֶמ ,טאָה ןעֶמ סאוָו סאָד ןעֶראַּפְׁש זּומ ןעֶמ .ה .ד

 יו יא עמ =

 אֵּפִּכַה-תיֵּב ןיִא יהָסיֵפָּת ןיִא : ּבֶא טיִנ רובָּכ ןייֵק ְּךיִז ןעֶמ טיִנ רעֶטְרע ייֵרְד ןיִא

 ץֶחְרמ ןיִא ןּוא
 לג ןעֶׁשְנעֶמ עַלַא ןעֶנעֶז רעֶטְרעייֵרְד יד ןיִא םּראָָו

 ,םייַה רעֶד ןיִא טְציִז ןעֶמ זַא ,זיִא דֹוכְּכ רעֶטְסְנייֵׁש רעֶד
 ,םייֵה רעֶד ןיִא ץיִז ןּוא ,דֹוכָּכ םעֶד ריִד טְלאַה

 .(י ,די ,יב םיכלמ) ּףֶתיִבָּב בֵׁשֹו דֵבִָּה

 ? ןעֶסֶע ּוצ טיִנ טאָה ןעֶמ זַא ,דֹובָּכ טְצּונ סאוָו

 ןעֶבעֶגְּבָא טיִנ דֹובָּכ ןייק עֶרעֶרְנַא ןעֶק .טינ דֹובְּכ ןייק ןייֵלַא טאָה םִע רעוֶו
 ,דֹובָּכ םעֶנעֶנייֵא ןייַז טְניֹוׁש .דֹיבַּכ סְמעֶנעֶי טְניֹוׁש סע רעוֶו

 רעֶטייוַו םאוָו .ְּךאָנ םֶהיֵא טֿפיֹול ןעֶמ רֶהעֶמ סאוָו ;ןעֶמאָׁש ַא יו זיִא  דֹובָּכ

 ,רע טְפיֹולְטְנֶע
 ןאז- 13 .לֶגְרעֶּפ

 ,רעֶּבעֶל ויִא "דֹובָּכ

 ירֵבָּכּי ןּוא רוי ןעֶׁשיוִוְצליִפְׁשְטְראוָו

 ,טְלעוֶו יִד ןעֶריִנעֶר ,דְלעֶנ ןּוא דֹובָּכ
 ,עקְמאַי ןיא ןעֶמ טְניֿפעֶג "דֹובַּכ.

 .רעָּבעֶל == ידְנָּכי אָד טְנייֵמ ןעֶמ -- ק. 1860 == עקמאַי

 ,טְסיִזְמּוא 56 ,ליוִו םִע רעוֶו .טְסיִמ ןְֿפיֹוא ְךיִז טְרעֶנְלאוַו דֹובָּכ
 .תּול ְךַּנ .לֶנְרעפ

 .ןעֶמּוק ריִד ּוצ ןייֵלַא רע טעוֶו"דֹובָּכ םעֶד ְּךאָנ טיִנ ףיֹול
 ,רחא תרזחמ הלודנ ,הלודגה ןמ הרובהו ;ונממ תחרוב הלודנ ,הלוחנה לע רזחמה

 אז 8 .לֶנָשֶּמ -- .יב ,ג"י ,ןיבוריע)

 ,טאַז טיִנ ןעֶמ טְרעוֶו דֹובָּכ ןוֿפ
 ,דְנאַש עֶּבְלאַה ַא זיִא דֹובָּכ ליֿפ"ּוצ

 א = יי

4 



 הָנּוהְּכ
 == -- מידע כי עילוי

 ,הָנּוהֶּכ יא יי

 .םיִנָּכ ןייש ַא ראַפ הָּנּוהְּכ "יה הָרָּפַּכ א

 : .טיִנ סע ראָט רעֶגעֶׁשְטאָח ,הָׁשּויְג ַא טיִמ ןעֶּבאָה הָּנּיתֲה ליוִו יסאוָו ,ןָהּכ ַא טְגאָז יװַצ

= 
 | : ְסעַּכ ַא זיִא ןֵהַּכ ַא 1

 ןיארתכ אבכ) .יאבוט ידפק יוהו ,הוה ינהכד ארתאק :רימלּת םִיניא ְךיז טְניִפעֶג גנוניימ יִד

 / יע (יב ,ר"סק

 ש ? ןּוהְמ ּוצ תֹורבּקַה-תיֵּב ןְפיֹוא ןַהּכ רעֶד טאָה סאוָו 2

 ניֵא ְךילנהֲע -- .נָא ןיז ןיא שי ןייַא ְךֵז טְביטְש רעֶניא עוו .ןעֶמ טְנָז יז
 יה השרפ ,הבר תומש) יי! תורבקה תיבב שקבמ התא ןהכו :ׁשֶרְדמ

 ,םיִנְזגַר ןעֶגעֶז םיִנֲהֹּכ 8
 אז 1 .לֵגְרעֶפ

 ,לֹודָּגןַהֹּכ
 ,יֹודֲעַּב רֶּפַכְ :טְרעֶטְש לֹודָּנ ןֵהֹּכ םייַּב

 ןָכּישּת ןיילא ְךיז רַאֿפ רעֶהיֵרֿפ זּומ רעֶכיִלְטיִא .ה .ד -- ,(ו ,זימ ,ארקיו) ּורֲעַּב רָּפִכְו

 | עא פ עקעהנא ףאְרעֶד םָׁשְרע ןוא ,ןודָט
= 

 ,לעֶסיִׁש רעֶד ןיִא ראָנ ןעֶמ טְניֿפעֶג ַחֹּכ

 ,קיִנוּב-לּכ
 ,קיִנֹוּב-לָּכ ַא זיִא רֶע

 ,ניִהעֿפ ןעֶמעֶלַאְניּוצ זיִא סאוָו ןׁשְנעֶמ ַא

 ,ָּלַּכ
 !דיֹומ ַא רעֶדיוִו .הֶּלַּכ םיֹוא 1

 .1 ןָתָח .לָנרעֿפ -- .קיריצ טֶהעֶג טְפעֶׁשעֶג א ןעוֶו

 ,הָניִבְׁש יִר טְהּור תולַּכ עֶלַא ףיֹוא 9
 .?ןעֶדייֵמ עֶסּואיִמ יִד ןיִהא ןעֶמּוק :אוו .תֹוּלַּכ עֶנייֵׁש ןעֶכוז עֶלַא זַא
 | ,תולעמ עֶרעֶדְנַא יִז טאָה .ןייֵׁש טינ זיִא הֶּלַּכ יִד זַא

 יב ךַׁש רעֶד ןייַא טְרעֶר יֹוזַא

 .ןעֶהעֶגְנעֶוַא םִרעֶרְהיִפְרעֶטְנּא יִד ןעֶזּומ .ְךיִז טְמעֶש הֶּלַּכ יִד זא

 1 .םּודָפ ןעֶנעֶז םיִתמ עֶלַא ;ןייֵׁש ןעֶנעֶז תוַּכ עֶלא

 .ךּוטְקעֶד ץְרעֶטְנוא הָלַּכ עֶנייׁש א
 ,םיִנָּפ רֶהיֵא טיִנ טְרעֶז ןעֶמ זַא .ה .ד

 יז טאָה הֶאָּנַה רעֶּבָא ,יקאט ְךי טְמעֶׁש הֶּלַּכ יִד

 == שש
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 מלכא

 הָּלַה גיִדְנעֶציִז טעֶנְק יִז -- ?הֶּלַּכ ןייַמ טוהט סאָו 9
 ,הָריִׁש-תֶּבַׁש ףיֹוא ןעֶמּוק טעֶו ןֶתָדי ןייַד .הָרּוׂשְּב ַא ןעֶגאָז ריִד לעֶו ךיִא .הָּלִּכ 10

 ,דיִלָסקְלאָפ ַא סיֹוא

 (.ןָתָה רעֶטְכעֶלְׁש ןייק ןּואנ .הֶּלַּב עֶסּואיִמ ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע 1
 ,ןיירַא רעֶדיוִו יִז טְהעֶנ טְראָד ,סױֹױרַא טְמּוק הֶלַּכ יִד ןעֶנאַַו ןוֿפ 2

 רעֶדיוו ְךיִז יִז טְׁשְניִו הָהָּפְׁשִמ אֵזַא ןיִא ,םיֹורַא טמּוק יִז הָחָּפְׁשִמ ַא ראֿפ סאָוו ןוֿפ .ה .ד
 .ןעֶמּוקּוצְנייֵרַא :

 ,םולָּכ
 ,טְנאַזעֶג טיִנְראַנ טאָה םּולָּכ -- 'םּולְּכ רַמָא אלא = |

 רעד ןיִא ריֿפ טָּפִא טְמּוק סע,סאוָו (טיִנְראָג) ,' םּולָּכי טֶראוָו סאָד זַא .טְנייֵמ ץֶרָאֶה-םע רעֶד

 ןעֶמאָנ ַא זיִא ,אָרָמנ
 ,רֵמָיִלַּב

 ,הָעתַח אֵזַא .רֶמָזייִלְּכ ַא ראַֿפ סאוָו |

 .םיִנָּכ

 ,תִיָבַה-לַעַּב רעֶסיֹורְג ַא ןעֶועוֶועֶג ְךיִא טְלאוָו .תֹועָמ ןייַז ןעֶלאָז םיִּנּכ ןעוֶו

 ייוֵלָּכ
 ,יםיִלְׁשי :םֹונְרַּת רעֶד טְכאַמ .'יָסְּכ םֵפָא {}

 ,טְנעֶלְׁש == םיִלָׁשי ןעֶׁשְטייַד םעֶד טיִמ ליְִּׁשְטְראוָ

 (.םיִיַזה םיִדיננטֵרפִבּנ ;םיִרְמִמ רַחַטִמ בֶהָו ףִֶּּי 9
 .יא ,א"ע ןישּודיק/ .םירזממ רהטמ ףסכ

 ,ראַנ ַא זיִא סעּכ רעֶד 1
 ,ונממ תקלחסמ ותמכה ...סלוכש םדא ;(יב ,2"כ ,םירדנ) .תוטיפט ףיסומ ...סעוכה לכ

 0 ,ו"ס ,םיחספ)

 ,הָרָז הָרֹובֵע ויִא םַעַּכ 9

 .יב קדפ ,תועד תוכלה ,ם"כמר) .הדז הדובע דנוע א סעוכה לּכ

 ,הָמָהְּב ַא ראַפ ןעֶשְנעֶמ םעֶד ןעֶכאַמ װ הָמֵהְו סעַּכ

 ,עֶלעֶבעוֶוְׁש ַא יוִװ רעֶגְרֶע זיִא ןסעַּכ ַא

 .ןָא טְכיל ְךיִז טֶדְניִצ רע

 .נעוֶוַא יִז טְהיֵלָפ דּוּפִּכ-םֹוי בָרֹע ןוא .הָרֵּפַּכ יִד ןעֶמ טעוֶואָדאָה רֶהאְי ץְנאַג ַא }
 עק. !גס0סושמ6 == ןעוֶואָדאַה

 ,(ווּפּכ-םֹוי בָרֶע ףיֹוא :רעֶדְא) .תֹורָּפַּכ ּףיֹוא ןעֶּבאָה ְךיִד ףְראַד ְךיִא ס
 ןעֶמ ןּוא ,ןעֶנעֶק) טיִנ םֶהיֵא ליוִו ןעֶמ סאוָו ,םעֶנייֵאיֶגּוצ סעַּב םעֶד סיֹוא ןעֶמ טואָל יֹוזַא :
 .הָָפַכיִד יִו ףֹוס אזִא ןעֶּבאָה לאז רע ,,םֶהיֵא טְׁשְניוִו - 986

 וו י.י א 2 שששאשאא א טע ע רשי א עט 0 ירא יז , טל



 2 ,םיִּכַר ַא ראַּפ דיִחָי ַא הֶרָּפַּכ ַא

 עי ,תֹרְפַּכ ףייא ניט .הָרָפִּכ עֶעֶגאָלְעְֶּבָא א 4
 ןא ןעֶצּונעֶּב רֶחעֶמ טיִנ ןיֹוש ןעֶמ ןעק הָרָפּכ עֶעֶנאְָעגְבא ןַא םּראו
 2 והְּפִּכענעֶגאָלְׁשעֶ יימ רע

 א א אז- 9 .לְגְרעֶפ

 ,רֶׁשֵּכ

 יש ,רֶׁשַּכ זיִא ,לעָֿפעֶל רעיֶרְשִּכ ַא ןוא ּפאָמ רעיֶרְׁשָּכ ַא

 הֵָאַׁש ןייק טאָה ןעֶמ ןוא טאַלְנ ץְנאַנ טְהעֶג אַז א ןעֶו ,ןעֶמ טְגאָז יזא
 .ןעֶבאַמ ּוצ 6
 א 6

 ."רָתָּכ
0 
 יש :

 .יטְנעֶרעֶלעֶנְסיֹוא טינ ְךיִז רֶע טאָד יִּדְציִרעגי ןּוא .ןעֶסעֶגְרעֿפ רע טאָה .'רָחָּכ
 עי מי 5 =

 י *

 ןי ןעֶק ןּוא ,ןעֶראוָועֶג רעֶכייַר זיִא רע ןעוֶו ב .צ ,ןעֶרְהיָפ ןעֶּבעֶל ייֵנ ַא ליִו רעֶנייֵא ןעֶו
 א: ,1 האָיְק .לֶגְרעֶפ -- .םיִנָהָנְמ עַײנ יִד ּוצ ןעֶנְהעוֶועֶגּוצ טיִנ

2 
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 ! ףיָלֵא ןַא טיִמ "אל, ראָנ רעֶּבָא
 טיִמ יולי ןּוֿפ ריִׁשְרעֶטְנּוא םּוצ ,ןעֶנייַנְרעֶפ קְראַּטְׁש ךאז ַא ליִו ןעֶמ זַא ,סאָד טְגאָז ןעֶמ

 ,"אָו ַא

 | - .עֶמֶהאָל
 .ןָא ְךיילְג עֶדייֵּב ןעֶמּוק ,טֿפױק ראַנ ַא ןוא ,טֿפיֹול רעֶמְהאָל ַא זַא

 | עֶטאַל
 ,ְךאָל םיֹורְג ַא טְרעוֶו ,עֶטאַל עֶנייֵלק ןייק טיִנ טְנעֶל ןעֶמ וַא 1

 ןק. 1208 == עֶטאַל

 ְךאָל ןייֵׁש ַא רעֶדִייא עֶטאַל עֶסּואיִמ ַא רעֶנייֵׁש 9

 ְךאָל םיֹורְג ַא םיֹורעֶד טרעוֶו .ְךאָל ןייֵלְק ַא טיִנ טְכעֶרְרעֶפ ןעֶמ וַא 8
 (.ְךאָל ַא טְכאַמ בָּנִגַא ןּוא) .םּננ ַא טְכאַמ ְךאָל ַא 4

 .(יא ,ויכ ,הכוס) .בנגל הארוק הצרּפ

 ,סאָו ןוֿפ ןּוא ןעֶמעוֶו ןוֿפ אָד זיִא ,טְכאַל טְלעֶו יִד זַא 1

 .טְכאַנ ייַּב ןעֶמ טְנייו ,היֵרָפ רעֶד ןיִא טְכאַל ןעֶמ זַא
 ,שינ רעֶנייֵק טְהעֶז ,טְנייו ןעֶמ ןעֶו -- עֶלַא ןעֶהעֶז יטְכאל ןעֶמ ןעוֶו 8
 !רעֶטְכעֶלעֶג ןייַד ּוצ זיִא העָו ןּוא ְךָא זַא - ?טְסְכאַל ּוד .עֶטאַט 4
 .ןעֶכאַל ּוצ טּוג זיִא םֶהיֵא -- .'קֶחָׂשִי םִיַמָׁשַּב בֵׁשֹי 9

 .(ד ,יב םילהת) ְֶׂשִי םִיַָּׁשּב בֵׁשֹי -- .עֶנעְֶפ טיִנ איש ןייק- טאָג ןעק ,רעֶציק יי
 : ןענעֶל ןעֶהעֶג ךיד טְסעוֶו ּד ןעוֶו אֵל 6

 ח ןּוא ,גיִמְרעֶפ ןעֶצְנאַנ ןיֵא ןיוש זיִא יז ןעֶו ,ְךאַז א טימ ןעֶמְהיִרעֶּב ךיִד טְסְנעֶמ .ה .ד
 ןעהּּבא ןיוש ְךיִד טְפְנעֶק

 ,תֹוּקָלקַלַחַו - !ְךאַל :ְּךאֵל ל
 ,עֶכאַזרּוא םּוׁש ַא ןְרֶא טְכאַל רעֶנייֵא ןעוֶו

 .ןײלַא ךיִז טְגייווֵו םִע .ןייֵלַא ךיִז טָכ אל סע 8
, 



 יי יה בה
 א = 2 א גוי

 18 יּונְל אל;

 : .(םעֶדעוֶו עֶניִרְג טיִמ :רעֶרָאפ ,םעקרעָשְטשאַי טיִמ טכאל רֶע

 לאָז ןעֶמ יֵדְּכ ,תֹורָצ ראֿפ טְכאַל רעגיא קט --יעי 18570שט1162 == עֶקְרעֶׁשְטְׁשאַי

 ו .םיִנ םֶהיֵא טְראַד סע זַא ,יעָנייֵמ

 ,(עֶניֹוא יד ראֿפ... :ראוו .ןעֶרעֶיֹוא יד ּוצ ץֶלַא טְמּוק ,טְכאַל ןעֶמ סאוָו ןוֿפ 0

 םלס םּוצ ןּוא יףיִל,עֶמְמּוא זיִא יִז זַא ,ךיז טְכאַד סֶע לייוַו ,ְךאַז ַא ןוֿפ לאָמַא טְכאַל ןעֶמ

 | .חָמָא ְךאָד זיִא יִז זַא ךיִז ןעֶמ טְניְֵרעֶּביִא
 ,יונָל אל

 .לֵּלַה ן ןיִא טְהעֶטְׁש .יונָל אלי

 דלעְג ןייק טיִנ טאָה רע זא .ה .ד ."ּונל לאליטע יִנֲעַמ רֶע סאוָו ,םעֶנייֵא ןעֶמ טרעּפְטְנעיֹוזַא

 | ןעֶלְראָגעֶּ וצ :
 ,גְנאַה

 ,לעֶמיִׁש ְךאָנ טְקְניִטְׁש ןּוא ,לעֶמיִה םוצ זיִּב גְנאַל 1
 .טְכאַנְרעֶטְניוִו ַא יו ,גנאל 9
 ,תּולָּנ עֶׁשיִדּוי סאָד יוִו ,גְנאַל 2

 ,דְנאַל
 ,ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ ןעֶׁשְנעֶמ ןייֵא רעֶדייַא ,רעֶדְנעֶל ןְהעֶצ רעֶטְבייֵל

 8 ׁשֶגעֶמ .לנְרעֿפ

 ;טָכיֵלֲעֶהאֹלי
 ,גיִד'םָכיִלעֶלאֹל םעֶּפֶע ןיִּב ְּךיִא

 עֶר ׁשִ ׁשֶניוִו ןעֶמ סאָו ,הנּועָנ ץְנאַנ טִנ זיִא ןעֶמ זַא .ןעֶקָדמיֹוא לי ןעֶמ ןעֶו
 (טְנאַזעֶג ךייַא ראֿפ טיִנ ,סָכיֵלֲע-אֹל) .ןְרעֶדְנַא

 ,(ךי ןעֶמאַלאַל
 ,ןָדה ןְפיֹוא רעֶדעֶדְנַא רעֶד .חַוָר ןֿפיֹוא ְךיִז טעמאקאל רעֶנייֵא

 עי 1806 816 == ךיִז ןלְמאקאַל

 .ׁשְקאָל
 !ןעֶׁשְקאָל יד ןעֶמ טְכאַק ייֹוזַא טָא }

 ןעֶהעֶטְׁש ךעֿפ וצ ןָא טּביײה ןעֶמ ןעֶװ ,טֿפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְגאָז יֹזַא -- ס. 01 == טָא

 -ןעֶרעֶלְקְרעֶד טְנעֶק עֶג טיִנ רעֶהיִרְפ ְךיִז טאָה ןעֶמ עֶכְלעֶו .ְךאַז ַא

 ,ןעֶסעֶנְרעֶפ לֶהּוׁש עֶגיִלייַה עֶּביִל יִד ְךיִא ּבאָה ןעֶשְקאָל עֶניִדְניִו יִד רעֶּכיִא 9
 עֶציִנמ-םיִָׁש ַא עֶטיתִיַּבַה-לעַּב ַא טְגאָזעֶג לאָמַא טאָה סאָד

 ,תָּבַׁש ראֿפ ןעֶׁשְקאָל יד טיִנ םִע 9

 4 הָּלַח .לגרעֿפ -- .טייַצ רעֶד ראֿפ ּדאַז ןייק טיִנ לנעֶּב הוה - סלי



 םעֶראַיְ 199 0 ייׁשֹובָת אל
 = נבט עא ר א א

 "ישיבת אל,

 ,טינ ְּךיִמ טְלעֶׁש ןּוא ,טיִנ ְּךיִמ ׁשְנעֶּב -- 'יֵמְלָּכִת אֹלְו יִׁשֹובָת אל

 ,.יֵרֹוד הכל? ןיא וְרעֶו םעֶד ןּוֿפ גְנּוצעֶזְרעֶּביִא עֶטְפאַהְצְרעֶׁש

 : הָנָבָל
 .טְהעֶמְׁש יִז גְנאַל יֹוזא .ןייַז ׁשֵדֲחמ הָנְבִל יִד וּומ ןעֶמ

 ,טייֵצ זיִא סֶע גְנאַל יֹוזַא ,טייֵקְנעֶנעֶלעֶג יִד ןעֶצּונעֶּב זומ ןעֶמ .ה .ד

 ,רֶמֹועְּב-ג'ל
 ,גאָט ןייֵא ףיֹוא ראָנ זיִא לארעֶנעֶג-רֶמֹועְּב-נַל ַא

 םעניֵא םיֹא יז ןעֶּביֹולְק ןוא ,ןעֶטאַרקאפ ןיא ךעֶלְנוי-רֲה יד ףיִז ןעֶליִפְׁש רֶמֹועָּב-נ'ל

 גאן ראָגטְריֹההֶׁשמִמעֶצְנאַנ יי רעֶּבָא ,לאַעגעֶגַא ראֿפ

 | ,ַחּול
 ,לאָמַא ְּךיֹוא טֿפעֶרְט ַחּול רעֶד 1

 .רעֶמעוֶו סאָד שיִנ תּל רע יליפֲא טְפעֶרְט ךיְִנָהעוֶועֶג
 שיֹורְּב ןייק לאָמ ןייק ןעֶמ טְלאָו שֶראָנאָפ םַחּול םעֶד ףיֹוא ןעֶטְראַו לאָז ןעֶמ

 ,טאַהעֶג טיִנ
 הָאּובְּת יִר ןעֶמעֶגעְֶבאָרַא טיִנ לאָמ ןייק .טְלאוָו ןעֶמ .ה .ד -- ע. ץספסט8 == עֶדאָנאּפ

 ,רעְֶלעֶפיִד ןוֿפ
 ,ןעֶּביֹול

 ,טיִנ טְראַׁש םע רעֶּבַא .טינ טְסאַּפ ןעֶּביול ּוצ ְּךיִז ןייֵלַא 1

 .םינְָׁש עֶטְכעֶלְׁש ןעֶּבאָה וומ .ןיילַא ךיִז טְּביֹול סאָו רעֶד
 .טיִנ םִע ןעָנהְט םיִנְֵׁש יד לייו ,ןייֵלַא ְךיִז טְּביֹול רֶע

 ּךעֶצ ןייֵא ןּוֿפ ריִמ ןעֶנעֶז עֶדייֵּב .ךיד ןעֶּביול לעוֶו ךיִא ןוא .ְךיִמ ּוד בל 9

 2 ןעֶצאַרְק .לֶגְרעֶפ א ,ריִלָסְקְלאפ א טא ר 01 6664 == ְךעֶצ

 .ןעֶביֹוא טְציִז סאוָו ןעֶּביֹול םעֶד גיִּבייֵא לאָז ְןעֶמ 4

 .טאָנ יה .ד

 ,ןעֿפױל
 .טיִנ גיֹוט ,ןעֿפױק ןּוא ןעָפױל }

 ,ןעֶליֵאםינ יז ןעֶמ ראָמ ֶהְִ ַא ייַב.ה .ד
 .לעֶּבְמיִצ ןְרעֶּביִא ויומ ַא יו טֿפױל רֶע

 ,גָנּול
 ,נָנוצ רעד ףיֹוא רעֶרעֶדְנַא רעֶד .גנּול רעֶד ףיוא סֶע טאָה רעֶנייֵא = |

 .רעֶגְרעֶטְכיִנ .לֶנרעֶפ
 | ,םעֶראָיְל

 ,ׁשֵּדְקֶה ןיִא יוִו ,םעֶראיְל ַא
 טייל עֶמעֶרָא יִד ןעֶהעֶגּוצֿפיױאדגיּוצ יז ןעֶנעֶלֿפ ׁשַּדקִה ןיִא -- ץ. ןגעטוג =- םִעְראַיְל

 טֶעג דו ןוא ןעירׁשעֶג טאָר ןעֶּבאָה ןיא



 | = ביל זיִא םע סאוָו , של יא סאָד ראָנ ,ןייֵׁש ויִא סע סאוָו .ּבִיָל זיִא סאָד טיִנ

 ,ןעֶּבאָה ּביל
 ,רעֶילְׁש ןיִא לאָמ יירה ּכיִל ךיד ּבאָה ְךיִא }

 גְרעֶּבְמעֶל ןיִא ןעֶמ טְנאָז ֹזַא
 ,ּביִר עֶטְליוֿפְרעֶפ ַא יוִו .ּביִל ְּךיִד ּבאָה ְךיִא ?

 ,םִנעֶטייוַו רעֶד ןוֿפ ּביִל ְךיִד ּבאָה ְךיִא
 !ּביִל גְנאַל ְךיִמ ּבאָה ראָנ .ּביִל גיִנעוֶו ְּךיִמ ּבאָה 4

 ,םינָּפ ןיִא טיִנ ְךיִמ עָׁשְ-שּוק אָט - ?ּביִל טיִנ ְךיִמ טְסאָה
 די ר ?מ/ העיז ישאעצעעמשאאקש יש יי בו 5 א  ןיא ןעֶשיִק געֶמ רֶע זַא .ןעֶרעֶהיְנָא םֶהיֵא טיִנ ןעֶמ יה .ה -- עי 0 = אָט

 ,טְרָא רעֶרְנַ
 יז יז ןוא .ְּךיִז רֶע -- ביל עֶריֵּב יז ןעֶּבאָה ייֵז (

 ,דְניֿפ טיִנ טאָה בָר רעֶד סאוָו ,םאָד ּביִל טאָה רע

 - נירן ַא וֿ טְפאַהְצְרעֶש ןעֶמ טְגאָז יזַא
 ,עָּביִל

 ,טיֹורְּב טיִמ טו זיִא יִז ראָנ ,סיִז ויִא עֶּביִל יִד קי: צא. עק" צבשטיזי- זיס לצעָאהעזטעי שכר

 , .יֹוא ןֵדָ ןעֶּבאָה ּוצְרעֶד ומ ןעֶמ .ה .די
 ָ ,טְפאַׁשְּביִל

 ו ,טְּפאַׁשְנְנֶע ןייק ויִא טְראָד ,טְפאַׁשְּביִל ּואוו
 ,ריספסד איתופא ,אזיוע תוה ןתמיחר יכ : ישניא ירמא. :רּומְלַּת רעֶד טְגאָז ְךיִלָנְהֲע

 } ,(יא ,יז ,ןירדהנס) ."ןביכש

 ,רעֶגְניִל
 ורָבְִּכ הָיָה לֹכַהְׁש. :הָכָרְּב א ןעֶמ טְּבאַמ רעֶניל א רעֶּביִא 1

 ףעָנ עֶניז וֿפ ןעֶרֹועֶג טְרעֶו ,םָלְעֶצְרעֶד רעֶגְניל רעֶד סאָו ,סעֶלַא םּראו
 יו

 .תֶּמַא םעֶד טיִנ ןעֶגאָז עֶדייֵּב - ןעֶמּוטְׁש ַאדניּוצ ְךייֵלג זיִא רעֶגְניִל א
 ו | .םעֶנייֵק טינ טְּביֹולְג רעֶגניִל ַא 8
 | ןורּכִ ןעֶטּנ ַא ןעֶּבאָה וומ רעֶגְניל ַא 4

 יטָלְהעֶצְרעֶר רעֶהיְפ טאָה רֶע ןעֶגיִל ַא ראֿפ סאו ,ןעֶסעֶגְרעֿפ טיִנ לאָז רֶע ידָ
 : - = יִבַָּג א רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא ,רעֶנְניִל א דֶנעֶנּוי רעֶד ןיִא 8
 / .רעֶנניִל ַא ןעֶּבייַלְּב ּוצ רעֶדייֵא .'טיִנ סייוֵו ְּךיִאי : ןעֶנאָז ּוצ רעֶסעֶּב (}

 ,(א ,יד ,תוכרב) .וחאתו הדבהח אמש ,עדוי יניא רמול ךנושל דמל

 ,רעֶנניִל ַא זיִא ןעֶּפ יד ,העֶנְניִל ַא זיא גָנּוצ יד ?
 .ןעֶבייַרְׁש ןעֶגל ןעק ועֶמ ןעגאז ןעֶמִל ןעק ןעֶמ .ה .ר - 1997 /
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 קאַוְטיִל 14) ןעָלל

 סא ,טיִנ ְךיֹוא תֶמֶא ןַא ּוליִפֲא ןעֶמ טְּביֹולְנ רעֶנְניִל םעד 8

 ,(ב ,טיפ ,ןירדהנס) .ול ןיעמוש ןיא תמא רמוא וליפאש ,יאדב לש ושנוע ְךכ

 ,תּונְמֲהַר ם'רָסֶמ םעֶד יז זיִא .תוטָמֲאָנ םִרעֶגְניִל םעֶד 9
 .ןיילַא ךיִ טְּביולְג רֶע זיִּב .יֵא גְנאַל יא ןעֶניִל עֶנייֵ ְךיִז טְדעֶר רעֶנניִל רעֶד 10

 ,דְלעֶנ הָמְרעוֶו לאָמַא ְּךיֹוא זיִא ןעֶניִל רעֶטּיג א 1
 ,(עֶכייֵצְטְראָו ַא טיִמ : רעֶדָא) ןְמיִס ַא טיִמ ןעֶגיִל ַא 2
  ןעֶנאָז ןעֶגיִל לאָז ְךיִא יאוְלַז 8

 יּוקְמ טיִנ לאו סֶע ,ןייַלַא ְּךיִז טְׁשְנוִו ןּוא .םָטְכעֶלְׁש סעֶּפִע סיֹואְראָפ טְגאָז רעֶנייֵא ןעוֶו

 .ןעֶרעוֶו
 4 .ןעֶגאָו םינ ןעֶמ ףְראַד תָמִא םעֶד רעֶּבָא ןעֶגאָז טיִנ ןעֶמ ר אָט ןעֶגיִל
 ,קיִרּוצ טיִנ רעֶּבֶא ,טייוַו ןעֶמ טְמּוק ןעֶניִל טיִמ

 .שֶרָדִמ רעֶד יו ןעֶניל טְנאָז רֶע 6
 .ןעֶכאַז עֶנעֶּביִרְטְרעֶּביִא טֶפֶא ןעֶמ טְניִפעֶג ׁשֶרְרִמ שיניִא לייוו

 ,רעֶמּז ןּוא רעֶטְניוו : ןעֶניִל ַא רֶהאָי ןיִא לאָמ ייוַוְצ ראָנ טְנאָז רֶע

 (טס1ט.) ןעֶניִל
 !לעֶנייֵּב קאַּב ןּוא .רֶרֶע רעֶד ןיִא ִל } יע

 הללָ עְֶּפאַהצרעֶש א :
 ,סאַוְק ןיִא טְגיִל רֶע 9

 'עָג טראְְנערעֶר יִר -- .קְנערְמעֶג רֶעֹװ א ןעֶסר יִר ייַּב יִא ז+ אומסש == סאַוְק
 ענאַל רעֶטְכעלְׁש א ןיִא .ה .ה .,םעֶלְק רעֶד ןיִא זיִא סאוָו .םעֶציִא ןוֿפ ןעֶמ טְכיֹורּב
 ןֶעיירֿפעֶּב טיִג ְךיִז ןעק, ןוא

 היל
 ןּניִנ ןעֶטְלַא ןַא ןעֶמאַּפּוצ ןעֶמ ןעֶק דיל םִעייַ ןעֶכיִלְטיִאדְניּוצ
 | א

 ,עקְלּויְל עֶטְרעֶבייִרעֶגְסיֹוא ןַא

 ליֿפ ןיֹוׁש טאָה סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶטיִנעֶג א טְנייֵמ ןעֶמ -- וע. :וסוטא == עֶקָלּול

 .טלעוֶו רעֶד ןיִא טְכאַמעֶגְרּוד
 ,קאַוְמיל

 ,פאק ןיא םֶלָצ ַא טאָה קאַוְשיל ַא }
 .ייירַא פאק ןיִא ׁשנ ְךיִמ ׁשֹוק אָמִי :קאַוְמיִל רעֶד שרעֶּפְטְנֶע טְראָוכירְְׁש םעֶד ףיֹוא

 עֶנעֶריִׁשְרעֶפ רעֶריִרְּ עֶׁשיִוְטיִל עֶרעֶייִז ףיֹוא סיֹוא ןעֶּטְכאַרְמ ןעֶרוי עֶשיִליֹוּפ יִד

 עֶדנעֶגְלאָפ יר יִװ יא ,ןעֶשְנעֶמ עֶׁשֶלאֿפ ריֿפ טְפיֹוהרעֶּביִא ייד ןעֶמְלאַה ןּוא תֹונֹוְמַ
 ןעֶנייַעֶּב רעֶטְרעֶוכירְּפְׁש

 ' 1 4 יאיר אשי יה ר יד יז אי
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 , יז 1

 ןעֶגְנייַל

 הָרֵבֲע רעֶד ראֿפ ְךאָנ הֶבּוׁשְּת טּוהְמ קאֵיְמיִל ַא 9 אפ = 6 ןופ
 ,םַא ןַא ןייַז ּוצ ּוליִפֲא רעֶטְנּוא ְךיִז טְמעֶנ קאַוְטיִל ַא 3
 ,טיִנ טְּבְראַטְׁש קאַוְטיִל ַא 4

 ןןזיִא ,ריִּביִס ןייק םֶהיֵא טְקִישרעֿפ ןעֶמ םּודאו ; קאַווְמיִל סלַא שיִנ טְּבראַטְׁש דע .ה .ד

 אָפ רֶע ;העָדֲא הָמׁשְמ א -ע זִא הו םִרֵמָׁש רע רעֶרָא .קינְרִבס א
 רֶע בלאַט ייֵיִפייייַציִס :רו -לֵאָדְשִי-ץִרָא ןַא טְנעוֶו ןוא .לֵאָׂשייְרַא ןייק
 | קאַוְטיִל םָלַא

 { ריִזֲה ַא ּוד טְסיִּב עֶׁשְז-סאָו ראַפ .קאַוְטיִל ןייק טיִנ ְּךאָד טְסיִּב ּוד 5

 .טֶרָא םאָד ןעֶנעֶרְבְסיֹוא ןעֶמ לאָז ;ןעֶסעֶועֶג זיִא קאַוְטיִל ַא ּואְו 6
 .דעָּביִא לאָמ ייֵרָד טְלְהעֶצ רֶע זַא -- ?קַחְטיִל ַא טְּביולְג ןעוֶו ?
 : .רעֶדְניִק יד ןעֶמ טְקעֶרְׁש קאַזְטיִל ַא טיִמ 8

 טיִל רעֶד וא .היֿפ ייֵז טְנאָז ןעֶמ סאָו ,רעֶדְניִק עֶׁשיליפ יֵר ְךילְרִטאַנ טְנייֵמ ןעֶמ
 יש ןיא יסעקאומְיל ןא םקנ רעֶריק יד ףיז ןעֶעֶז רעֶּבִרעֶר .ןעֶּפאַח יז טעֶ
 / .זמַמ ,היִזִח ,קאווטיל ןוֿפ ת'ר ,'םיִהְפי :ְךאָנ

 : ,ןעֶנְייֵל
 ,ןעֶטייֵל ראַֿפ ןעֶגְנייֵל טיִנ ןעֶמ לאָז ,טאָנ ראֿפ ןעְֶנייַל טיִנ ןעק ןעֶמ אָ

 הי"

 .דיירְפ ןעֶרעֶה ּוצ רעֶדייֵא .הדייֵל ןעֶהעֶז ּוצ רעֶסעֶּב 1
 .רעֶרעק עֶנעֶּגעֶנעֶנְסי}ֹוא ייַּב ,טְנייֵמ ןעֶמ -- .9 (80).) דָנּוזעֶג : ןוֿפ ךּוּפיִה רעֶד

 ,(ןעקְניִרְט ןּואנ ןעֶסֶע ןעֶמ וּומ דיירֿפ ּוצ ןּוא דייַל ּוצ

 ,ןעֶהייֵל

 ,ןעֶגְראָז עֶסיֹורְג ןעֶכאַמ ,ןעְֶראָּב ןּוא ןעֶהייֵל
 ,טייל

 + ךיו ייַּב ְּךיִז טּורְמ םִע סאו ןעֶמ טְתייַו .טייַל ןעֶשיִוְצ טְהעֶנ ןעֶמ וא 1
 | ,םייֵה רעֶד

 ִמ סאוו ןּוא זיוה םעֶנעֶנייא ןיִא ריֿפ ןעֶמּוק סאו ,תֹורֹוס רְהאוָועֶג טְרעוֶו ןעֶמ .ה .ד

 ,םייִה רעֶד ןיִא טְציז ןעֶמ גְנאַל יֹוזַא ,טיִנ ייֵז ןוֿפ טְסייֵו

 ,טיִנ טייל ןייק ןעֶנעֶו עֶכייר יִד לייוַו "טייל עֶמעֶרָאי :טְגאָז ןעֶמ 2 :
 .ןעֶטייֵל עֶׁשּנעֶלַא ןעֶנעֶז ןעֶטייַו ןוֿפ 8 ,
 : ,טייוַו טיִנ ןעֶהעֶג (טאַה : רעֶדָא) טייל עֶנייֵלְק 4 |

 .,0) ייטייתי רעֶדָא יטאַהיי רעֶדְניִה ףיוא ןעֶמ טְנאָז ןֶיציִלאַג ןוֿפ ןעֶרְנֶנֶג .עֶכְנאַמ ןיִא

 ' +רעֶט מ ;

 ,ןעֶנעֶרְהאָועֶּב טיִנ רעֶנייֵק ךיִז ןעק ףיֹורַא לעֶמיִה ןֿפױא רעֶטייֵל ַא טיִמ 1

 עֶכ א ךֶ ןעֶנעֶק סאָו ,תֹוָּ עֶלַא -8 ןעֶעֶָהָועֶב ליֿפ-וצ ׁשֵנ יז ןעק ןעֶמ .ה .ד
 א ;ןעֶפערְט ןעֶש 7 098



 ןדּמַל אש 2 בעי ריי ךעֶלייֵל

 יו ,םֶרעֶמּורְק ןייֵק ןּוא .רעֶטייַל עֶמּורְק א יִװ .םִרעֶכייֵלְג ןייֵק אָד טיִנ ויִא םִע
 .לעֶּטְרעֶויִּדייַלְג א

 .ּךעֶלייֵל
 .ּךעֶלייל א עַקְּביק ַא ןוֿפ טיִנ רעּבֶא .עַקְּבּוק ַא ןעֶכאַמ ןעֶמ ןעק ּךעֶלייֵל א ןוֿפ

 ןיֿפ .ה .ד -- .ןעֶליֹוּפ ןיִא ןעוֹורְּפ עֶׁשיִרּוי ןּוֿפ גְנּיקעֶרעֶּגְּפאַה ע/ אטפא8 == עֶקִּבּק -

 .טְרהעְֶרעֶפ ׁיִנ רעֶָּא ,עֶרעֶניִלְק א ןעֶכאַמ יו טְאָל אַ רעֶמיוְנ א
 ,ןֶנֶעייל

 ,םִע טְנעֶנעֶר .רֶדָסְּכ גאָט ייֵרְד טְנעייִל ןעֶמ וא |
 ניְִכיִר ריִמָּת טיִנ זיא יִז רעֶּבָא ,לעֶנעֶרירעֶרְנעֶלאַק ַא ראֿפ סע טְלאַה ןעֶמ

 ,טְניִדְרעֶפ רֶלעֶג יו .טנעֶרְּבְרעֶפ טְכִיֵל רֶהעֶמ
 .טְסְניִררעֶפ טְניִרְּב םָע יו ,תֹואָצֹוה רֶהעֶמ טְגְנאַלְרעֶפ סאָו ,טּפעֶׁשעֶג א

 ,גיטְכיל
 .רעֶטְסְניפ ץְנאַנ טינ זיִא םִע זיִּב .ניִטְכיִל רעֶהיִרְפ טיִנ טְרעוֶו םִע

 יטכעַלְׁש ראָנ ןיש זיִא םִע ןעוֶו ,ֶלאָמעֶר ךיִלְנְעֶעֶג טְמּק ףֶליה יִד .ה .ד
 ,'ךֶל-דָלי

 ִליחַלׁש. ןוֿפ רעֶמעּב יִא יידל -
 .ןעֶהעֶג ריִמ טְסיֵה ןעֶמ רעֶריֵא .,ןייֵלַא העָג ךיִא רעֶסעֶּב |

 ְּדְמַל
 ןְדְמַל רעֶטְּפאָטְׁשעֶג א 1

 ,ןעֶדייְַכיֹורַא שיִנ יִז ןעק; רע ראָנ ,הֶריּת טיִמ טְפאָטְׁשעְֶָא זיִא רֶע סאו ,ןדְמַל א
 םֶרֹקיִּפַא ןייק ןעק ץֶרָאָה-םִע ןא ןּוא ןייַז טיִנ ריִסָח ןייק ןעֶק ןֶּדְמִל א דוי א
 ,ןייַז טיִנ

 ןייז טיִג רעֶּביִרעֶד רֶע ןעק ,טיִנ ראָט ןעֶמ סאוָו ןּוא געֶמ ןעֶמ סאוָו ,טְסייֵו ןֶּדְמַל רעֶד

 טינּולִפֲא טְסייַו רֶע לייו .םֶרייִּפַא ןייק-ןייַז טינ ןעק ץֶרָאָה-ִע רעֶד :דיִסָח ןייֵק
 ןיא הָנְצִמ ַא ןעֶֶשְָצ ןעֶכאַמ טיִנ ץּוּלִח ןייק ןעֶק ןיא .עֶנִרִו ּוצ יֹזַא יו
 ,הָרֵבֵע ןַא

 ,קעֶלֿפּוק ַא יו ּפאָק ַא -- גֶלְפּומ ַא ןְדְמל ַא 8

 יש 131 104 == קעֶרְפּוק

 ,ץֶרָאה"םע רעֶנייֵלְק ןייק ךיוא רעָּבֶא,ןְּדְמַל רעֶסיֹרְ ןייֵק זיִא רֶע 4
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 יהּמִ

 ,"הָּמָלְי
 !ּךיִא סאָד סאוָו :ְךיִא -- יִכֹנָא ,םאָד - הֶז .םאָו - הָּמָל

 קעז ראֿפ קי א .ןעגעעּבא םיִמַלמ עֶס יה ,םִמרעֶר טאָר ןעֶמ
 0 םירימְלַּ

 ,םָניִרעֶּבעֶל
 .ןעֶמיֹוט ןְפיֹוא טיִנ ןעֶמ טְנעֶל עֶגיִרעֶּבעֶל סאָד

 .ןְרעֶכיוְמּוא םעֶד ראֿפ ,עֶרעֶכיִז סאָד טיִנ טְריִקיִזיִר ןעֶמ .ה .ד

 ן ו ,רעֶניִרעֶּבעֶל
 : = עֶטְראוַורער יז ןעֶמ ןעק ןעֶגיִדעֶּבעֶל א ףיֹוא

 ' 8. (06ע8-) ןעֶּבעֶל ,לְנְרעֶפ

 ִׂ ,ןעֶּבעֶל
 .רַקְפֶה טְלעֶו יד זיִא .םיִז זיא ןעֶּבעֶל םאָד זַא 1

 .טְלעוֶו רעֶד ְּךאָנ טיִנ רֶע טְנעֶרְפ ,טּונ טְהעֶג םעֶנייֵא זַא .ה .ד

 .ןֶרְהאָי ןייֵק טיִנ טְלְהעֶפְרעֶפ .ןעֶּבעֶל םוצ טְהעֶג םִע זַא
 ו ,ןעוֶויֹוא ץְרעֶטְניִה טאָנ ייַּב יו ןעֶּבעֶל א 8

 18 (טס18) ןעֶּבעֶל .לֶגרעפ -- .תֹונאַּד ןָהָא טְּבעֶל רעֶנייֵא ןעֶו ,טְּפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְנאַז

 ,הָנָבְל רעֶד טימ ןּוז יִד יו ןעֶבעֶל ַא 4

 ןותנייא-ןיא טינ .לאמ ןייק יז טהעֶז ןעמ ןּוא םֹולָׁש ןיִא טיִג טְּבעֶל סאוָו ,קְלאָֿפ-ראאַּפ ַא ןוֿפ

 ,טיוט ןעֶטְסעֶּב םעֶד 6 רעֶמעֶּב זיִא ןעֶבעֶל עֶטְסְנְרֶע סאָד
 ,דיִרָי ַא יוִו ויִא ןעֶּבעֶל סְנעֶׁשְנעֶמ םעֶד (

 ,תור ּוצ טיִנ לאָמ ןייֵק טְמיק ןעֶמ ןוא ,טפיֹול ןעֶמ ןּוא טְהעֶג ןעֶמ

 ,ןעֶׁשְנעֶמ ןוֿפ ןעֶסע םאָד ןּוא ,טאָנ ןוֿפ ןעֶּבעֶל םאִד טאָה רֶע

 ּואָנ ךיז ט ְנאָקְעֶּפ ןּוא ,טיִנ ראָנ טיִהָמ ןיילַא רֶע סאו ,ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז יֹוזַא :

 עֶרעֶרְנַא ףיֹוא
 | .(טסניט.) ןעֶּבעֶל

 1 ילּכַהְׁשי א ןעֶכאַמ רֶע ףְראַרעֶּב .טְּבעֶל ׁשְנעֶמ רעֶר גנאל יֹזַא } = |
 ֹו .ןעֶפְנאָרְּב ןעקְנירְט ןעֶמ זּומ ,ה .ד

 ,םעֶלַא ְךיִז ןעֶמ טְּבעֶלְרעֶד ,טְּבעֶל ןעֶמ זַא

 /  ףעֶהעֶו ךיז ןעֶמ ןעֶק .טְּבעֶל ןעֶמ וא 3
 .רעֶגיִרעֶּבעֶל .לָגרעֶפ

 ,טְּבעֶלעֶנ ְךיֹוא טְּסייֵה הָעָׁשיַיַח ַא 4

 | ,ןעֶדירָפּוצ ןְרעֶדְנַא םייַּב ראָנ טְּכעֶל רעֶביִלְטיִא 8
 . ןעֶקּוקְנירַא טיִנ ער רע ליינ .ך לג זיִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד זַא טניימ רעֶכיִלְטיִא

 שי .ץֶראַה סְמעֶנעֶי
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 ְרעֶּבְמעֶל = - | 148 2 שעל 0
 קשר הטטאט טיקעט טיט טיקעט יי יי יי הראיה שטיי טריי שרקעשטא טי טיישט נשי

 ,טיִנ לי ןּוא ,ןעֶק רעֶרעֶדְנַא רעֶד .טיִנ ןעֶק ןוא .ןעֶּבעֶל ליוִו רעֶנייֵא - 6
 ָךִז טהיצעּב טְראוו סאָד -- יב יז ןילוח) ,הצור וניאו ול שיש שיז ,ול ןיאו הצור שי : 1

 ןעֶבעֶג הָקדְצ ףֹוא דּומְלַּת םיִא
 ןעֶּכעֶל וּומ ןעֶמ רעֶדייֵא .ןעֶּבעֶל וצ ְּךיז טְסּולְג םִע זַא רעֶסעֶּב
 ,ןעֶּבאָרְגעֶּב ןעֶצְנאַג ןיא ןייַז ּוצ רעֶדִייַא .ןעֶּבאָה גיִנעוֶו ןּוא ןעֶּבעֶל ּוצ רעֶמעֶּב

 .ראַנ ַא יו ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ,ראַה ַא יִו טְּבעֶלעֶג 9

 .58 ר אֵנ .לָנְרעֶפ

 .טְמעֶלעֶג יִּבַא.טְעֶלְקעֶג 0
 יוא .רעֶרעֶּב ןעֶצינעֶּב זומ רֶע ןעוֶו ּוליַפַא ,ןעֶּבעֶל ליִו ׁשְנעֶמ רעֶד -- ן+ 8סצ == יִּכַא

 -ד

 סמ

 ,תֹואּופְר עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ

 .ןעֶרְהעְֶרעד ןייֵלַא דיִז ןעק רֶע גְנאַל יױזַא ,ןעֶּבעֶל גְנאַל יױזַא ראָנ לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד 1
 ,ץעק יִד יוִו ,םּורַא ְךיִז ןעֶסייֵר ןּוא .ןעֶּביֹוט יִד יו ןעֶּבעֶל יז ןֶפ

 רעֶד ןיִא רעֶּבָא ,טּוג רֶהעְז ןעֶּבעֶל ייֵז זַא ְךִז טְכאַה טְלעֶוו רעֶד ראֿפ סאוָו ,קְלאָפ-ראאָּפ ַא

 ,גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ְךיִז ייֵז ןעֶגיִרְק םייה

 ניִנעוֶו ּוצ םעֶלַא זיִא ,טְּבעֶל ןעֶמ ןמָז-לָּכ 38
 ,ןעֶּבאָה םעֶלַא ןעֶמ ליוװ .טְּבעֶל ןעָמ ןֵמְז-לְּכ 4
 ,רעֶוְׁש זיִא ןעֶבְראַטְׁש - טְכייל זיִא ןעֶּבעֶל 18

 - יּדייֵרְקְנאַרְפ ןיִא טאָג יוִו .טְּבעֶל רֶע 16 =
 : 3 ןעֶּבעֶל .לְנְרעֶפ

 ןעֶּבאָרְנעֶב ןיֹוׁש .ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טְׁשְרֶע ;ןעֶּבְראַטְׁשעֶג ןיֹוׁש ,טְּבעֶלעֶג טְׁשְרֶע

 .ןעֶנעֶה
 ,םיֹורַא טּונ ןעֶמ טְמעֶנ .ןייַהַא טּונ טְנעֶל ןעֶמ זַא 1

 ,לעֶקְנעֶב ןְרעֶביִא ְךיִז טְנעֶל רֶע
 .טְניִרְרעֶפ רֶע סאוָו ,ףאֶרְִׁש יִד לֵּבִקְמ ְךיִז ףיֹוא זיִא רֶע .ה .ד :

 ,(בייל ַא יו ףיֹא טְהעֶטְׁש ןּוא) .עֶלעֶמעֶל א יו יז טְנעֶל רֶע 8
 טְשְרָע טְרעֶו ןּוא ,וָנָע ןַא ראֿפ ןוא ןעֶכַנְׁש ַא ראֿפ רעֶהיְִפ ְךיז טְלעֶטְׁש רֶע .ה .ד

 יףיִקַּת ַא רעֶטעֶּפְׁש
 ,ןעֶציִז ניִרעֶל -- }

 קאָו ַא יז טאָה רּוּפּכ-םוי בֶרָע ןּוא ,ןעֶקעֶועֶג גיִרעֶל יִז זיִא רֶהאָי עֶצְנאַנ םאָד

 .ןעֶּביֹוהעֶגְנָא

 עֶציִנומ-םיִׁש ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָ
 ,:רעֶּבְמעֶל

 ,ןעקְנאַרְׁש םיצ ויִּכ םֶכֶח ַא ראָנ זיִא רעֶגְרעֶכְמעֶל ַא }
 .1 אָׁשְךאוַו .לְנְרעֶּפ
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 .עֶלעֶמעֶל

 ךיִטעֶר רעֶצְראַווְׁש .תּורֵע עֶׁשְלאַפ :גְרעֶּבְמעֶל ןיִא אָד ןעֶנעֶז ןעֶכאַז ייֵרָד
 וי .םעֶקְפּּפ עיֹולְּב

 כי א טי ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶטְׁשֶרֶע ייֵוצ יִד --ז. םעטסאש ;ק. קסקסא == קעָּפּוּ
 ט

 ,טְמְהיִרעֶּב תָמאַּב ןעֶנעֶו "סעקָּפוּפ רעֶנְרעֶּבְמעֶלי יִר רעֶּבָא

 1: ,עֶלעֶמעֶל ְךיִו טְכאַמ רֶע
 |, סאו ןעָׁשְנעֶמ ט טיִמְרעֶר ןעֶמ טְניֵמ רעֶּבָא אָד :ןעֶמאנרעֶגעֶמ ַא ויִא "לעֶמעֶל

 ,םאֵל ַא יִװ גיִדְלּוׁשְמּוא ְךיִז טְלעֶטְׁש

 .עֶנְׁשְטְנעֶל
1 

 ַל

 ,םיִבָּנִג רע ְָׁשְטְנעֶל

 םיִבִג עֶרָהיֵא ןעֶגעוֶו טְמְהיִרעֶּב זיִא ,ןעֶליֹופ יא טְראָטְׁש ַא ,1:60700
 !בּננ א ןייֵלַא טְנעֶז רֶהיֵא. -- *?עֶׁשְשְנעֶל ןוֿפ טיִנ רֶהיֵא טְגעֶז .בֹורָק יִּבַרי

 ןעְאָוְניא רעֶגיִטְראָד ַא טְּביֹולְנ רעֶּביִרעֶד ,םיִכָּנִּג ליפ טאָה עֶנְׁשְטְנעֶל טְראָטְׁש יִד לייַו
 ׁש םֶהיֵא ליוִו ןעֶמ זא ,טְראָטְׁש רעֶד ןיֿפ ןעֶמאָנ םעֶד ראָנ םֶהיֵא טְגְראַמְרעֶד ןעֶמ יִ

 4 םעֶלעֶה ידֵלנהֶע -- .גניִרילעֶב א טיִמ קיריצ םְלעּפְְנֶע ןוא .ןעגיִריִעֶ
 ,רעֶטְצעֶל

1 

2 

 ,דָניִה יִד ןעֶסייֵּב ןעֶטְצעֶל םעֶד
 .ּוצ ריִהְמ יִד טְכאַמ רעֶטְצעֶל רעֶר

 ּךעֶקעֶל
1 

: 

8 

 ,ןעֶהעֶל

 .רעֶקעֶל

 ר

 ,ראַנ ְּךיִמ ףּור ןּוא ךעֶקעֶל ריִמ ּביִנ
 .8 ,4 ראנ ,לָנְרעֶֿפ == סד ּביִל ןעֶּבאָה םיִנאָראַג זַא ,טְנאָז ןעֶמ לייוו

 .ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָנ סאוָו ,רעֶד ויִא ְּךעֶקעֶל רעֶטְסעֶּב רעֶד

 קל יּתַָנ בוט חקָל יִּכי ץּסְּפ םעֶד ןיִא יחְקָל. ןוא יּדעֶקעֶלי ןעֶשיִוְצ ליִׁשְטְראָו
 .(יב ,יר ילשמ)

| 

 ,לעֶכעֶקעֶל ַא ןעֶויִועֶג םֶהיֵא טאָה רֶע
 .טְפעֶׁשעֶג םיצ ןעֶגיִרְק קֶשַח לאָז רֶע יֵרָּכ ;ְךאַז עֶנייִׁש ַא ןעְויִועֶג םֶהיֵא טאָה רֶע .ה .ד

 ,רעֶגניֿפ יִד ןוֿפרעֶד טְקעֶל ןעֶמ
 ,לָכֲאַמ טינ ַא ןיֿפ יִ

 ,(םֶאְמִנ ְךיֹוא טְרעֶו : רעֶרָאנ ,וצ ְךיֹוא ְךיִז טֶסֶע רעֶקעֶל

 .2 לעֶּפעֶרְק .לְנְרעֶּפ -- .גְנּוצְנעֶסְקָא == רעֶקעֶל

 -  ּירָדָח ןיִא ןעֶהעֶג טייֵהְרעְֶנּי ןעֶמ זומ רָדֵסְּכ ןעֶנְרעֶל ךאז ַא לי ןעֶמ



 ,ֶרעׁש ר דְראַּב רעֶדְמעֶרֿפ ַא .ףיֹא יז ְנְרעֶל רע 8 ןי

 .ןעֶטְסאָק עֶדְמעֶיְפ הוא ׁשְנעֶמ רעֶטיִנעֶג ַא ןעֶרעֶוו ליוִװ רֶע .ה .ד |

 | ,'קָלֶּבּי םֶהיֵא טיִמ טְגְרעֶל רֶע 4
 םעֶלק ןעֶנְרעֶל םייַּב טָפֶא ןעֶמיקעֶּב ד ךעֶלננּי יִד ןּוא ,הָרְדּס עֶרעוְׁש ַא רֶהעֶז ויִא ייקְלְּבי 0

 .ןַא סעֶניֵא שיט ןעֶמ ןעוו ,טְנאָוכִרְפׁש סאָר ןעֶמ טְנאָז רעֶּביִיעֶר .הֵּמֹלְמ נפ
 | ר ,תֹורָצ עֶסיֹורְג ו

 כי |
 ,ןיײרַא דְנאַה רעֶד ןיִא םוֿפ םעֶד ןעֶמ טְמעֶנ ."ָּךְכיִפְל

 רעֶד ןיִא םֹוּכ םעֶד טְמעֶנ ןעֶמ זא ,גנקְרעֶמְנַא יֵר יִָּכיִפְלי ייַּב טְהעֶמְׁש הָרנַה רעֶד ןיִא

 ,יסוֿפי יו 'םוּכי טְראָוו סאָד טְנֶעייֵלעֶג רעֶּבִצ טאָה ראַדְנעֶר ַא .ןייֵרַא דְנאַה

 ר
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 טי
3 
 *:4 ח
 וע 7:

 ,ןעֶואָרְמְרעֶּפ ליֿפ ןעק .ןעֶנאָמ רעֶטּוג ַא
 ,גיִטְסּול ףוג רעֶצְנאַנ רעֶד זיִא ,טאַז זיִא ןעֶנאַמ רעֶד זַא
 ,רעֶוְׁש ףאָלְׁש רעֶד זיִא ,רעעָל ויִא ןעֶנאַמ רעֶד זַא

 ,'תֹובָאְָמּי רעֶד זיִא ןעֶגאָמ רעֶּטְסְדְנְוזעֶג רעד
 .ןמ+ ןוא עא ןעשיווצ ליפא

 ,דוכ-לעּב רעֶהיֹורְנ ַא זיִא ןעֶנאָמ רעֶד
 4 עֶקְׁשי ק .לָגְנעֶפ -- .םֶהיֵא ןיִא טֶניִל סֶע סאוָו ,סיֹוא טיִנ טְגאָז רע;

 ףןעֶנאָמ רעֶנעֶגייֵא רעֶד זיִא רעֶנְהאָמ רעֶטְסֶנְרֶע רעֶד 6
 ,ןעוֶויֹואְקאַּב ס'לֶהַק יו .ןעֶנאָמ ַא טאָה רֶע

 הק ןיא רעֶטְנעֶלאָׁשְט עֶרעֶיִז סעֶּטיִבַר-לַעּב עֶלַא ןעִֶַׁש ּעלְטְרעֶטְׁש עֶניילְ יא

 = ש9 ןפ =

 .ןייז סויע דומ רע זא ;ְךיז טְרעֶטְׁשְרעֶּפ סע.; ןעוֶניֹואְקאַּב
 .עֶלעֶגעֶמ 1ו ןעֶנאָמ

 ,רעֶנאַמ
 ,דָנּוה ַא יוִו ,רעֶנאָמ

 ,תֹועְּד יִד ןעֶמּוק ,תֹואֵמ יד ןעֶמּוק םִע זַא

 1 ַעְֵּּטַמ .לְְעֶפ
 | ,רעֶנְראָמ

 ,רעֶלְהאָצ עֶטְכעֶלְׁש ןעֶנעֶו רעֶנְהאָמ עֶמּו
 ,קעֶׁשְטאַמ

 י .הרעָּפ ןייק טאָד ַּבּוק .ןעֶנאוָו ןייק טאָה קעׁשְטאַמ
 נאָה ּוצ טְכעֶרעֶג ְךיִז טאָה ןעמ - 4002 == אַּבּוק ;10465) == קעֶׁשְטאַמ

 .טְראַנֶג ייֵז ןיֵא ְךיז ןעֶמ טאָר ףֹוס םוצ :ןעֶׁשְנעֶמ יצר ןוֿפ ןעֶצּנ ַא
 | ,ראָיאַמ

 ,רֶהאְי ץְראוַוְׁש ַא יוִו ןעֶטְניִה ,ראָיאַמ ַא יו ןְראָפ

 הרע טי ראָנ יי ןעֶעֶז ךֹ ןיִא רעּבֶא ,סיֹוא ןייש ןעֶהעֶז ייֵ סאָו ,ןעִנעֶמ ןוֿפ



 .ןעֶכאַמ
1 

 ַק

 ,לֵכֵא ַאַמ 9
 הק =

 ייבי ריש ישי שי רש"ש יז

6 

 עֶמאַמ | 149

 ,לעֶסיִׁש העֶרעֶדְנַא ןַא ןיִא ראָנ .לָכֲאַמ עֶנעֶנייֵא םאָר
 יעְטְנעֶי .לֶגֶר ןעָפ הי ,םְראָפ רעֶרעֶדְנַא ןַא ןיִא ראָנ ,ְךאַז עֶגעֶגייֵא יד ,ה .ה

 ,ןעֶכאַמ ןעֶמ ומ דְניק ַא .ּבִייוו ַא -- .ליוִו ןעֶמ יו ןייֵלַא ךיז
 ,רעֶדייֵלְק .ה .ד

 ,םֵסְמֹעַר ןּוא םתיַּפ טְכאַמעֶג טְראָד טאָה ןעֶמ
 .ןעֶרייֵּבעֶג עֶנייֵׁש ןּוא עָסיֹורְג ןוֿפ

 .ְךיִז טְכאַרְט סע יוִו .ְּךיִז טְכאַמ ְּךיִג יֹוזִא טיִנ 8

 ,לאמ
1 

 יעֶמאַמ
1 

2 

5 

1 

 פ

0 
? 
8 
9 

 ,תֹוׁשֲעַמ-רעֶדניק  ןיִא טְכיֹורְּבעֶג טֿפָא

 וְלאַה ןיֹוׁש ןעֶמ טְכיִרְּב לאָמ ייד ַח ְךאָנ טאָה לאָמ ייווצ .ןייֵׁש זיִא לאָמ ןייא
 (.ןייַצ יִד סיֹוא ןעֶמ טְקאַה,,, :ראַו) ,ןייֵּב ןּוא

 םיִנ רעֶדניק ןְהעֶצ רעֶָּא .ּעֶלעֶמְׁש ןעדִירֿפוצ רעדניק .ןְהעֶצ ןעקעֶמאַמ ןייַא
 ,עֶמאַמ ןייַא

 ,ד עֶטאַט .לֶגְרעפ
 / + -  .רעֶטיווקְסאָמ ַא ויִא דיק ַא -- ,רעֶטּמ ַא זיִא עֶמאַמ ַא

 .סנייז ןעֶרְהיִפְסיֹוא טְלאַועֶג טיִמ דיִמָּת ליִו דְניֵק ַא לייוו

 םְנאַמ םעֶד ןּוא תֹונֹורְּמַ סרעדניק יד ּוצ טקעֶד יִז .עֶקְׁשיִרְקאַּפ ַא זיִא עֶמאַמ ַא

 ,תֹונֹויְִּ

 ז. חסאקזזונזא8 == עֶקְׁשיִרְקאַּפ

 .טְכעֶרעֶג גיִדְנעֶטְׁש זיִא עֶטאט ַא .טְכעֶנק ַא זיִא עֶמאַמ ַא

 יעָּטאַט רעֶר רבְּבֶא,ןעֶיל יי ןוֿפ רֶהעֶמ ןיא ןעֶּעְֶלאָנ רֶהעֶמ רעֶרניִ יד זומ עֶמאַמ יד

 .םֶניו סיֹוא דיִמָּת טְרְהיָפ

 ,הָזזְמ ַא יוִו זיִא עֶמאַמ ַא
 טְהעֶג סאוָו דְניִק סעֶכיִלְטיִא ןוא ,זיֹוה סאָד ּבֶא טיִה ןּוא ריִהְט רעֶר ייַּב טְרעֶטְׁש יִז .ה .ד

 .ןעֶּבעֶג שוק ַא ראַפְרעֶד רֶהיֵא לאָז ,ןייֵרַא

 ,דְניק םּואיִמ ןייק אָד טיִנ זיִא עֶמאַמ ַא ייַּב

 .ןעִרֹוּכׁש געֶמ עֶטאַט רעֶד .ןעֶשאַנ געֶמ עֶמאַמ יד
 ,ץְראַה סאָד העוָו רֶהיֵא טּוהְט סע רעֶּבֶא ,טְלעֶׁש עֶמאַמ יד

 ,ץּונ ּוצ קרָאַטְׁש ןעֶּבעֶל ןיִא ןעֶמּוק .ץיִמְׁש סנעֶטאַמ ,ןוא ןעֶרעֶרְט סעֶמאַמ



 120 : עֶניִלעֶמאַמ

 רע } זיִא ןעֶמְהּומ .רעֶד טיִמ - ,רעֶטאָפ ַא עֶטאַט רעֶד ויִא ןעֶמאַמ רעֶד טיִמ 1() עי יא

 ,רעטעֿפ ַא
 8 עֶּטאמ .לְָעֶפ -- .יעָמהמ רעֶרְיִקיר ןעֿפיר רעֶימְפִטְׁש א

 ,רעֶטּומ ז עָמאַמ

 .עָניִלעֶמאַמ
 ןּוא - קיִרָטִׁש ַא טיִמ יִז טְדייֵנְׁש ןעֶמ .קיִרָד א טימ ןעֶמ טְשיִמ עֶניִלעֶמאַמ ַא |

 גילפ א יו ןעֶמ טְׁשְעֶּב ךאָנרעֶד

 ע
 י
: 
 יי

/ 

/ 
1 
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 -לָכֲַמ א זיִא קי גומתנפוצפ8 == עֶניִלעֶמאַמ ;. געעיוסאפ ; ק. 6148 == קיִרָר

 | עֶפִע ןעֶרעֶוְׁש םעֶר ןוֿפ טְסיִנעֶג םעג רעֶו ןּא .עְּבאַראַסעֶּב ןיִא ןוא ןעְֶנֶמּור ןיִא
 .ליֹומ ּבְלאַה ַא טיִמ טְׁשְנעֶּב ןּוא גיִרעֶפעֶלְׁש ןּוא דיִמ ןוֿפְרעֶד טְרעוֶו

 ןא

 ,טֶלֵא ּבייוַו סאָד , גנּוי ןאַמ רעֶד טְרעוֶו ,ּבייַַו גְנּוי ַא טְמעֶנ ןאַמ רעֶטְלַא ןַא זַא
 אה רעֶד ּבּוטְש ןיִא ּבייוַו סאָד זיִא .ראַנ ַא זיִא ןאַמ רעֶד זַא

 .ןיִצייִּבְר ַא ּבייוַו סאָד זיִא ,בָר ַא זיִא ןאַמ רעֶד זַא

 .ּבייוַו ץְראַֿפ טכעֶלְׁש רע זיִא ,טְלעוֶו רעֶד ראֿפ שּונ ּוצ זיִא ןאַמ רעֶד זַא

 .טְואָלעֶג טאָה רע רעֶדְניִק ליֿפ יוִו ,םיִנֵכְׁש יד ןעֶסייוַו ,טְּבְראַטְׁש ןאַמ רעד זַא
 .הָעיִרְק א רעֶרְניִק יִד ְּךיז ןעֶפייֵר .ְךיִ ןטְגאָלְׁש ּבייַח ןוא ןאַמ זַא
 !גייוְׁש ּוד ,גאָלׁש ְךיִא -- ּכייוַו ּוד ,ןאַמ ְּךיִא

 .נעָמ רֶע וַא .ְּךיִלְמעֶג טְנייֵמ רֶע .ּבייַו ןיינ ףיֹוא ייְֵׁשעֶג ַא ןאַמ רעֶטְנעֶלְׁש ַא טִנ יֹוַא

 שפ {פ ==

 יז

 =7 שכ שז ==

 ,ןעֶגיייְׁש ְךיִּבעֶג זּומ יִז ןּוא ,הייֵל ןּוא תֹורָצ ןּוהְמְנָא רֶהיֵא

 ,ליײֵא ןַא ףיֹוא דְראַּב ַא .ןאַּפְׁש ַא ףיֹוא ןאַמַא 8

 .תׂשֵעניעֶכאַּב יִא ריֿפ ְךילנהעֶוֶג טְמּק
 .ךייֵלְנ טיִנ ְּךאָנ זיִא .זיֹוה ַא יִו ּבייוַוַא ןּוא ,זיֹומ ַא יו ןאַמ א 9

 ,טְּבְראַטְׁש ּבייוַו סאָד זיִּב ,ןְמֶלַא ןַא רעֶהיִרֿפ טיִנ טרעוֶו ןאַמ ַא 10

 .ְרָוכִרפׁש סעֶצְפאַהְצְעֶׁש
 ,ךיח ְּךאָנ טקעֶמׁש רע זַא רעֶדייֵא ,ךְניוִו ְּךאָנ טְקעֶמְׁש ןאַמ רעֶד זַא רעֶסעֶּב 1

 - ירא יז טיפ רֶע א רעֶיא הר ןעֶכזסאַ יא םוא טְהעֶג ןאָמ רעֶד זצ רע
 ךעֶק ןיִא

 ,הָלורּ עֶפיֹורְנ ןייק טינ עֶדייֵּב ןעֶּבאָה .הָלּותְּב ַא טְמעֶנ ןאַמ רעֶטְלַא ןא ןעֶו ןֵפ
 ,ייוַוְצ ייֵז ןעֶּבאָה סעֶנעֶׁשעֶק רעֶּבָא ביל ןייֵא ןעֶנעֶז ּבייו ןּוא ןאֵמ 2

 ץ. 800820װ == עֶנעֶׁשעֶק

 ,ייווצ ייֵז ןעֶּבאָה תועָּד רעָּבָא ,טְטעֶּב ןייֵא ןיִא ןעֶניִל ּבייוַו ןוא ןאֵמ 4

 .רָבֹק ןייַא ןיִא טיִנ רעֶּבָא ,טְטעֶּב ןייֵא ןיִא ןעֶניִל ּבייוַו ןוא ןאַמ 8 יי ס נאר
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 == == -- טאטע טאקע

 ,ןיילַא ְךיִז ראָנ יּבֶא טיִנ םעֶנייק;ןעֶּבְראַּטְׁש ּבייוו ןוא ןאֵמ 6
 ,(יב ,ב'כ ,ןירדהנפ) .הלעבל אלא התמ השא ןיאו ,ותשאל אלא תינ שיא ןיא

 ,םִיַל רֶבעַמ ןעֶרְהאָפ ןעֶמ נעֶמ .ןאַמ םעֶנעֶנייֵא ןְטיִמ 7
 !הָסְנְרַּפ עֶׁשְזּביִג - .ןאַמ ַא ןייַז ּוצ רעֶטְנּוא ְּךיַד ּוד טְסְמעֶנ 8

 .קיִנילְִּמ-םיִלָׁש םעֶד ןאמ רֶהיֵאדְנִִוצ ּבייַו סאָד טְגאָז יֹוזַא

 - ,םֵפֹוׁש ַא טאָנ ראָנ זיִא ּבייַו ןּוא ןאַמ ןעֶׁשיוִוְצ 9

 .5 ןעֿפאָלְׁש .לְניעֶּפ -- .ןעֶׁשיִמניַַא טיִנ ךיז ןעֶראָט ןעֶׁשְנעֶמ .ה .ה
 ,נאָטְנאָמ

 נאָמ רעֶרעוֶוְׁש ַא זיִא גאָטְנאָמ

 ןַא .ראַפ גאָטְנאַמ ןעֶמ טְלאַה ,םעֶד ץוה .טיִנ ןעֶמ טְניִרְרעֶּפ גאָטְּז ןּוא תָּבַׁש לייַו
 .נאָט ןעֶכיִלְקיִלְנִמּוא

 : ןיֹוׁשרעֶפְסְנאַמ
 ,ּפאָמ ַא יו זיִא הֶבֵקָנ א .זאָלְג ַא יוִו זיִא ןיֹוׁשְרעֶּפְסְנאַמ ַא

 סע טְשאוַו ןעֶמ םיֹוק סאוָו ,זאָלְג ַא .יוִו רֶע זיִא ,הָכְקִנ ַא טיִמ לאָמַא טְנידְיִז ןאַמ ַא זַא
 הָבֹקָנ ַא ןעוֶו רעֶּבַא .ןעֶצּונעֶּב רעֶרִיִו סֶע ןעק ןעֶמ ןיא ןייֵר רעֶדיוִו סֶע זיִא ,םיֹוא ראָנ
 .הָהְרִמ דְלאַּב טְרעוֶו סאוָו ,ּפאָמ ַא יִװ יִז זיִא ,לאָמַא ְךיז טְסעֶנְרעַפ

 ןעֶגְראָמ
 .ןֶנְראָז עֶניי שְגְנירְּב ,עֶנְראָמ רעֶכיִלְטיִא 1 |

 ,ןֶנְראָז טאָג לאָז ןעֶנְראָמ ראַפ 2
 יי םעוֶו סֶע ןעֶנְראָמ םעֶמעוֶו ,טיִנ טְסייוַו רענייק 8

 .וז ןעֶסיוִו .לנְרעֿפ
 , יּובָמּי

 | !יּוּכמ -- 'יּובָמ ,יּובָמ

 עֶטְׁשְרע יִד טְנרעֶלעֶג ְךאוָו עֶצְנאַנ ַא טאָה רֶע זַא ,לעֶגְנּוי-רדָה ַא ןוֿפ טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶמ

 וו ןוא ,ייּובָמי טראוָו םעֶד טיִמ ןָא ְךיִז טּבייַה יִז סאוָו ,ןיִבוריִע אָרָמָנ רעֶד ןוֿפ הָנׁשִמ

 -- .ייּכְמ. טְנֶיַלעֶג טְראָו טאָד רֶע טאָה .,ןעֶרעֶהרעֶפ םּוצ תָּבַׁש ןעֶמּקעֶג זיִא סֶע

 ליפ רֶהיִא טיִמ ְּךיִז טאָה רֶע סאוָו ,ְךאַז א טְפעֶנְרעֿפ רעֶגיִא ןעֶו ,םאֶד טְנאָז ןעֶמ

 ןעקנעֶדעֶג וצ יז ףראַנעב .ןוא טְניִשּכעֶטעב

 :ןעוֶוייִה ףייא ריִזֲח ַא יו ,ןיִבָמ ַא

 ,הָּלִנְמ
 םעֶנייֵא- יִא עֶדייֵּב ןוא - ,הָּלִנִמ יד יוִו בר םעד ,בר םעּה יוִו הֶּלְנִמ יִד טְרעֶה ןעֶמ

 .ייָנְׁש ןעֶגיִרְהעֶיְראַֿפ םעֶד יו



 ,רעֶטּומ ַא ןוֿפ טְרֶעֶייִרְמעֶג ןייֵק אָד טיִנ ויִא סֶע (( = - 5158

 ,הָמָהְּב ַא ְךיֹוא ניִצ ַא יִא הָפּנַמ ַא ןיִא

 ",יוניש המ

 2 ? ןעֶנְנּורְּפְׁשעֶנ יּוניִׁש הַמ .טְּפּוהעֶנ יּוניִׁש הַמ
 | .ׁשֹורְק יטְננייִּפְׁשּי ןעֶמ רעֶרָא ,שורק יטּפּוהי ןעֶמ ּביֹוא ,קּוּליִח ַא ראֿפ זיִא סאָו .ה .ד

 | ,םידומ
 | םֹולָׁש הֶׂשֹועע ןעֶמ טְהעֶג רעֶטייו סאוָו ."םיִדֹומ. ְךיִז טְקּוּב ןעֶמ רעֿפיט סאוָו }

 ,קירּוצ
 ןעֶניפְסיֹוא טְלעוֶו רעֶד ראֿפ ְךיִז ליוו רֶע סאוָו .ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶׁשְלאַפ ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז יֹזַא

 1לֶהּוׁש .לֶניעֶּפ -- .ןּפְעֶד דיִמָת ְךִז רֶע טְרעֶמייַרעֶד םיִׂשֲעַמ גיי דוד רעֶּכָ
 ,לעֶמיִה םוצ זיִּב קיִטְׁש-דַמְׁש ,דֶרָע רעֶד ּוצ ויִּב 'םידֹומ, 2

 יעָמְהּומ
 !עֶמְהּומ ַא טָראֿפ -- ,עֶמְהּומ עֶמּורְק ַא

 .1 רעֶטעֿפ .לֶגרעֶפ
 .ןעֶזּומ

 ,עֶמ ומ ומ עֶמ ַא

 ,"קעֶמ (שימ ,שומ (קעֶמ (0א; : ןוֿפ גְנּוצְריִקְּבָא עֶטְפאַהְצְרעֶׁש

 (ןייַ) לֵהֹומ
 ,םיִּב ןייַד טיִנ ליוִו ןּוא .גיִנאָה ןייַד לֵחֹומ ריִד ןיִּב ְךיִא

 - .('כ השופ ,קלב רדס ,הבר רברמב) .ּףצקוע ןמ אלו ,ףשבוד ןמ אֹל :הערצל םירמוא

 8 ןעֶגאָלְׁש ּוׁשֵבָד ילְֵרעפ
 ,רעֶטּומ

 ,ןעֶּביֹולְנ רֶהיֵא ןעֶמ נעֶמ '! רִזְמַמי  דְניֵק ןֿפיֹוא טייֵרְׁש רעֶטּומ ַא זַא 1
 ,ּבְלאַק ַא רעֶטְכאָמ יִד זיִא ,הּוק ַא זיִא רעֶּומ יִד זַא ?
 | :רעֶּפ 'וצ רעֶדְניִק יִד ןוֿפ תֹונֹורָּפִח יִד ,ךּוטְראֿפ סיֹורְנ ַא ןעֶּבאָה זּומ רעֶטימ ַא 8

 ,ןעקעֶר
 8 עֶמ אֵמ :ְךיִלנְהֲע -- ץ. (םזוטסמ == ךוטראַֿפ

 ,עָניוז ַא ְּךיֹוא זיִא רעֶטְכאָמ יד ןּוא .תֶקיִדַצ ַא זיִא רעֶמּומ יִד 4

 = - .  .רֵשְד רעֶטּימ רעד ןֶא ןעֶמאָרעֶג טיִנ ויִא רעֶטְכאָט א ןעֶו ,ןעֶמ טְנאָז

 יהָנוי ןּוא (עֶנייֵא אָז) יעני- ןעֶׁשיוִוְצ ליְְִׁטְראָו .ןעֶנעֶו עֶטְכעֶלְׁש ןיִא
 -רעֶד טאָה סאוָו .יִד ראָנ .ןעֶריֹוּבעֶג טאָה סאוָו ,רעֶטּומ עֶטְכעֶר יִד זיִא סאָד טיִנ ם

 .ןעֶניֹוצ



 וה יו יטיא ר יי יא שדי יטיא שדי עא שריי

 א א
 'ױ : יי יי יג עיר ::איידי

 ' : א שא טו ידי יא

 2 ריומ
 : = ריק יי עיר === =

 0 ,טיֹומ רעֶטּונ ןייק ןוא ,רעֶטּומ עֶטְכעֶלְׁש ןייֵק אָד טיִנ ויִא סֶע 9 290 - 
 ,פאק ןיִא ְךאָל ןייק טיִנ דְניִק םעֶד טְרעוֶו אָלְק סְרעֶטּומ רעֶד ןוֿפ 8

 ,עֶמאַמ .ז .רעֶטּומ

 ,(לעֶרייֵמ) דיומ
 ,הָרֹוחְס ענעֶעֶלעְֶּבא ןא יו יִז זיִא ,טְציִוְרעֶפ דיֹמ ַא זַא 1
 ,הָָמְלַא עֶגנוי ַא יִז טְּבייַלְּב .ןאַמ ןעֶטְלַא ןַא טְמעֶנ לעֶדייֵמ ַא א 2
 .ןעֶליִּפְׁש טיִנ ןעֶנעק רֶמָו-יַלְּכ יד .יֵז טְנאָז ןעֶצְנאַמ שינ ןעק לעֶדִייִמ סאָד זַא 4

 1 ןעֶּבייֵרְׁש .לָנְרעֶפ

 ,גיִדָלּׁש זיִא לעֶניִּפְׁש רעֶד ,יִז טְנאָז ,םּואיִמ זיִא דיֹומ יִד זַא 4
 אז, 10 .לנְרעפ

 ,הָנֹותֲח ןייֵלַא ְךיִז 'ִז טְכאַמ .הָנּותֲח יִנ לעֶדייֵמ ַא טְכאַמ ןעֶמ וא 8
 ,םעֶסְקיִׁש טיִמ ןעֶמ טְצְנאַט .ןעֶרייֵמ ןייֵק אָד טינ זיִא םִע וַא 6

 קיֵב רעֶרטאָרעג קג סרימ רעֶד ןיא ?
 ןָתָח םעֶד אָד ןעֶמ םְנייֵמ טיִמְרעֶד ,טי לָזא == קיִּ

 ,רֵקֹובּו בֶרֶע גראָז טְכאַמ ,רעֶקיֹוה ַא טיִמ דיֹומ ַא 8
 ,םּנִח-תַאְנִׂש ַא זיִא דיֹומ עֶסּואיִמַא 9

 = טעג שינ םְסְעֶלׁש יי םעֶנייק טאָ יז ׁשְּטאָה ביל שיִנ יז טאָה ןעֶמ
 ,לעֶניִּפְׁש םעֶד דְנייֿפ טאָה דיֹומ עֶסּואיִמַא 0

 9 לעֶגיִּפְׁש-;84 .לָגְרעֶפ

 .עֶּבעֶג טיִנ שיק ןייק ןעֶמ ראָט דיֹומ רעֶסּואימַא 1

 .ְמְהיִרעֶב טיִמְרעֶר ןעֶכילְטיִא ראֿפ ְךיִז טְיאָו יִז סאו
 ,הָרֹוחְס (-לֶבָּב : רעֶדאג דןייֵטְׁש ַא זיִא לעֶדייֵמ ַא 8

 .ןעֶרעֶֶו רּושָּפ ְךיִנ יֹוזַא יִנ יִז ןעק ןעֶּמ סאוָו ,הָרֹוחְס ַא .ה .ד

 .ךּוטְדְנאַה ַא יוִו זיִא לעֶדייֵמ א 8

 רעֶכיִלְשיִא סאוָו ,ךּוטְרְנאַה ַא יו יוזַא ,ןּוהְט ּוצ ְךוּדיִׁש ַא רֶהיֵא טיִמ ןָא ְּךיִז טְסעֶמ רעֶכיִלְמיִא

 עט וירא אפ םיק ךח רעב
 ,הָרֹוחְס-רעֶנעֶל ַא יִו זיִא לעֶדייֵמַא 4

 אצ. 19 .לְנרעֿפ

 ,(סאַלְטַא יו : רעֶרָאנ ,טעֶמאַס ַא יו זיִא לעֶדייֵט א 5

 .ןעֶמּוק שינ קעָלּפ םּוׁש ןייק רֶהיִא ףיֹוא ראָט םָע סאוָו ,עַיְרעֶטאַמ עֶניפ ַא זיִא סֶע
 ,ֹורְתֶא רעֶדוֿפראַק ַא יוִו לעֶדייֵמ א 164

 -אַֿפ טְמְהיִרעֶּב ןעֶנעֶז ((:0ז/ט) ּופְראָק ןוֿפ םיִנֹורְתֶא יִד .לעֶרייֵמ . ןייֵׁש ַא .ה .ד

 | .ןייִׁש רֶסעֶ

 איר ֹּו א 1 1 ' : 4 ר 00 שרי 6 טיש



 ,זיומ

 6 פן .

17 

18 

19 

0 

21 

 טל

29 

24 

 לפ

20 

2? 

28 

29 

0 

31 

1 

2 

 | ,ןעֶליִּמְׁש ןעֶרעֶה ןיֹוׁש געֶמ םיִׁשֹלִׁש .ְּךאָנ לעֶדייֵמ ַא

 הָּנּותֲה לאָז יִז ,טייַצ ןיוש זיִא סֶע סאוָו ,רֶהאָיניִסייַרְד רעֶּבִא לעֶדייֵמ טְלַא ןַא טְנייֵמ ןעֶמ

 ,םיִׁשֹלְׁש .לֶניעֶּפ -- .ןעֶּבאָה

 ,ַחּול רעֶגיִרְהעֶיראַפ ַא יוִו זיִא ,דיומ עֶנעֶסְקאַועֶגְרעֶּביִא ןַא
 ,טיוט ןעֶגְנּי ַא ראֿפ רעֶכיִז זיִא ,דיימ עֶטְלַא ןַא
 .ןֵדָנ רעֶּבְלאַה ַא ויִא לעֶרייֵמ ןייֵׁש ַא

 7 ינוּויִז .רֶהיֵא טְניִּפעֶג דיֹומ עֶטיְסּואיִמ יד

 | !עלעֶרייְֵק א ןעֶּבאָה ּוד טְסעֶז .עֶלעֶדייֵמ,עֶדאָראָה
 קי םהעסועגס == ןעֶואַראָה

 ,ןעֶדייֵר ליִּפ אָד ןעֶנעֶו טְראָד .ןעֶרייֵמ ליֿפ אָד ןעֶנעֶו סֶע ּואוו
 .ןעֶדעֶרז ראֿפ םייַרְנ םּוצ אָד טְהעֶטְׁש יןעֶדייֵרי

 .לעֶּבייַה ַא ןָא רֶהיִא טּוהְמ ןעֶמ זַא -- ?לעֶּבייַו ַא לעֶרייֵמ ַא ַא ןּוֿפ טרעוֶו ןעוֶו
 יִד טאָה ,ְהיִז טאָה םִע רע ;ןעֶלאוָוְׁשעֶג םיֿפ יִד טאָה .ְּךעֶלְרייֵמ טאָה סֶע רעו

 ,ןעֶלאָטְׁש ןֿפיֹוא סיִפ

 רעוֶו רעָּבָא ,םיִכּוּדיִׁש ייֵז ראַּפ ןעֶכּוז ןּוא ןעֶפיֹולְמּורַא זּומ ,רעֶטְכעֶמ טאָה סאו רעֶטאָפ ַא

 ,םֶהיֵאְדְג"ּוצ ןעֶמּוק םיִנָכְרַׁש יה םּוראוָו ,םייָה רעֶד ןיִא ןעֶציִז געֶמ ְהיֵז טאָה סע

 ,דַצ ןעֶמּוג ַא ןעֶּבאָה ְךאָנ לעֶדייֵמ ַא זומ ןֵדְנ םעֶד ץּוח

 .עִיָליִמאַפ רעֶטּג א ןיֿפ ןייַז ְךאָנ זּומ יִז .ה .ד

 .ןעֶדייֵמ עֶסּואיִמ יִד יו .עֶנייֵׁש יִד טְצּונְרעֶּפ ןעֶמ
 ויִא .ןעֶבעֶעֶג הייֵרָק א ןְהאָה רעֶד טאָה .לעֶדייֵמ א ןעֶרעֶו טְלאָועֶג טאָה םָע

 ,לעֶגנּוי ַא ןעֶראָועֶג

 סאָו ְךאַז ַא ףֹא ׁשֹוֵפ ןעֶׁשיִראַנ א טְכאַמ רעֶניֵא ןעוֶו ,גקְרעֶמעֶּב עֶטְפאַהְצרעֶש
 .צ שךחישאר :ּךילְְהֶע -- .םעמ םעֶד ןיילַא טְהעֶטְְרעֶפ רעֶכיְִטיִא

 .לעֶּבייַו גנּוי א טְרעֶו לעֶדייֵמ טְלַא ןַא ןוֿפ
 .6 רּוחַּב .לְנְרעפ

 .לעֶדייֵלְק םעֶד ו" טיִנ ןּוא ,לעֶרייֵמ םעֶד ףיֹוא קּוק
 .ןעֶכאַזְנעֶּבעֶג ףיֹוא טיִנ ןּוא ,ךיּת ץיִפיֹוא | עק ְךּוּדיִׁש ַא ייַּב לאָז ןעֶמ .ה .ד

 |.ןעֶצְרעֶה יֵד ןעֶמייֵרעֶצ בי עֶסיֹורְג טיפ יִר ןעֶסייֵרעֶצ ךעֶלְדימ עֶניילְק

 טי

 .רעֶטיִּב לֶהעֶמ סאָד רֶהיֵא זיִא ,םאָו זיִא זיומ יִד זַא

 |מָכּז רָע ןּוא ,ןעֶכאַז עֶכיִלְנְרעוֶועֶג ןייק טיִנ םֶהיֵא ןעֶלעֶפעֶג ,טּוג זיִא םעֶנייֵא זַא .ה .ד

 ,סְרעֶסעֶּב ריִמָּת

 ְ ,לעֶוייַה ַא לעֶוייַמ ַא טאָה לאָמַא
 ןןיא גְנּוטייַרעֶּב ַא לאָמ ןייֵא ףיוא טְמּוקעֶּב סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ םענייֵלְק ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא

 ,סיֹורְג ְךיִז ייַּב טְרעוֶו



 קלמ ופפ : וע

2198 : : 7 
 ,(ויֹוה ּוצ : רעֶדָא) ,םיױרַא ןעֶגאָרְט ןעֶמ געמ .זיומ ַא ןּופ רעֶנייֵלְק יא סע יי 2 ר ר

 ,ןעֶטייֵקְגיִילק זיֹוה סְמעֶנעֶי ןּוֿפ ןעֶנאַרְמ ּוצ סיֹורַא ךיז ןעֶּבי ודע ןעֶׁשְנעֶמ עֶכְנאַמ 2 יב ,צ

 .הָבָנְנ ןייֵק ראֿפ טיִנ 6 א אְַפעֶבייז ןוא .װ ד .א לעֶכיִּב א ,לעֶרעֶסעֶּמ א

 ,דֹוס ַא זייַמ יִד ןייֵא טְמיֹור רֶע 4

 .ליִטָׁש ּוצ טְרעֶר רעֶנייֵא ןעֶיו

 .ליומ
 .ןייַרַא טיִנ גיִלָּפ ןייק טְהיִלֿפ ,ףיֹוא טינ ליֹומ סאָד טְכאַמ ןעֶמ זַא 1

 ַאְדַוַא ןעק .טיִנ ראָנ טְדעֶר ןעֶמ ןּוא ךאז םש ןייק;ןיא ןעָׁשיִמְנייַרַא טיִנ ְּךַז ליִו ןעֶמ זַא

 .ןעֶדאַׁש טיִנ

 ,ןעֶנְנאַנעֶג דְלאָנ ןיִא ּפאק רעד טְלאוָו ,ןעֶסע וצ ןעֿפְראַדעֶּב טיִנ לאָז ליֹומ םאָד ןעֶֶו ק
 ,ץְראַה לא אָמָׁש ַא טאָה ,ליומ טייֵרְּב ַא טאה םִע רעֶו

 נו שֶלאַה רעֶד ,ּוצ ְּךַכ ַא טְגאָז סֶע רע
 ,טיִנ ןעֶמ טֶסָע רעֶלייֵמ ייֵוְצ טיִמ 4

 .טְננאַלרעֿפ רּוטַאנ יַד יו ,ןעֶפיִנעֶג רֶהעֶמ ךאַז א ןוֿפ טיִנ ןעק ןעֶמ

 ,עועֶיְלאָח ַא ליֹומ ןייַז םיֹוא טכאַמ רֶע

 טְלאוָו יִז יו ְךייַלָג ,גְנּוצ רעֶד טיִמ טְהעֶרְד רֶע .ה .ד -- ק/ סוסוסשג == עֶועֶיְלאָה

 .רעֶדעֶל קיִטְׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג

 ,רעֶטְנְרעֶנ זיִא םעֶזוּב םּוצ ליומ םיִנוֿפ ()

 סעֶד ןעֶמעֶנּוצסיֹורַא ןייַז -עֶטְכייֵל ןיֹוׁש לאָז ,טְנאָזעֶגּוצ לאָמַא ןיֹוׁש טאָה ןעֶמ זַא .ה .ד

 .םעזּב םעֶד ןוֿפ ישַטְּפיִרּב יד רעֶדא לעֶטייֵּבְָלעֶג
 .היֶכֹומ

 יד ףאָרְטׁש יִֹומ
 .םיִרָפָס-רַכֹומ

 זיִא דִוי-תֹורְּבִק ַא ןּוא .רֶׁשֹע ןייק זיִא ןְפְלַח ַא ,ןֶדְמִל ןייֵק ויִא םיִרָּפְס-רַכֹומ ַא

 טי קיד ןייק
 ;יניִטְפעֶשעֶּב ןייו טול ןייַז יצ טֶּפְראַרעֶּב טְלאָו רֶע יו ,יֹוזַא ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא דיִמָּת טיִנ

 ,איִצומ

 איִצימ ְךאַמ - יאָנ ,אנְי

 ףיי ַא יו יֹזַא ,טְנייֵמ רֶע סאוָו סיֹורַא יִנ טְרעֶר רֶע סאוָו ! ,סעֶנייֵאדנ-ּוצ ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא

 ,פ ,} 'אָנֹי .לְגְרעֶפ -- .ןעֶנאַמ איִצֹוּמַה ןּוא םִידָי-תַליִשְנ ןעֶׁשיווְצ ןעֶרעֶרְסיֹוא טיִנ יו

 יקומ

 ,ןּורְמ העְו ךיוא ןעֶק קּומ ַא 1

 ,ראַמאק :1 יֹולֿפ .לֶגרעֶּפ



 אי א עא אטא

 ו ּזמ == 156 לַמְנעֶקמ

 | ,רעֶמאַה םעֶד טיִמ ְּךיִז טְנייוֵועֶג קומ יד 9 2
 ,מָלְהעֶצְרעֶד (,יב ,וינ ,ןיטנ) דּומָלַּת רעֶד .סּוטיִמ רעֶנייֵק ןעֶשיִמעֶר םעֶד ףיֹוא ְךיִז טְהיִצעּב

  .טְרֲֹכעֶג נְִנעֶטְשעֶּב טְראָר טאָה ןיא ןְריִקעֶג ןייז ןיִא קימ א .ןייַַא זיִא םִע זַא
 דעִג יּבְאַפ לאָמַא זיִא רֶע זיִּב ,ןעֶצְרעֶמְש עֶסיֹורְג טאַהעֶג ןוֿפְרעֶד טאָה רעֶזיק רעֶד
  יִר ויִא ,רעֶמאַה ַא טיִמ ןעֶוייא סאָד טְּפאָלְקעֶג טאָה רֶע סאוָו ,לאוַואק א ראֿפ ןעֶגְנאַנ

 ןּוא רעֶמאַה םעֶד טיִמ טְנייוֵועֶג ְךיִז קומ יִד טאָה ףֹוס םּוצ ראָנ .ןעֶּביִלְּבעֶג ליִטְׁשי קומ

 . .ישר ,שרד ןויכ- :דומָלֵּת רעֶד טְאָד טְקְרעֶמעֶּב ּוצְרעֶד .טְרֶעיֹוּבעֶג רעֶטייוו טאָה

 .ץְלאַמְׁשְנעֶקּומ
 ' ,ץְלאַמְׁשְנעֶקּומ ןוֿפ אָד טְראָד זיִא סֶע

 ךליִמְלעֶגיוֿפ .לְְעֶפ - .ןעֶמּונ םעֶלַא ןוֿפ זה א ןיִא ְךיִז טְנּפעֶג סֶע זַא ןעֶמ טְנאָז יא
 ,אֵרֹומ

 ,ןעֶרעֶרְסיֹוא טיִנ ןעֶמ ןעֶק אָרֹומ ַא 1
 ,עַמְׁש-תַאיִרָק עֶׁשְו-ןעייל -- ?אָרֹומ טְסאָה

 .ןייַרַא טְמעֶּב ןיִא ְּךיִד געֶל -- ?אָהֹומ טְסאָה 2
 ,ןייַרַא ןיז ןיא תַמ ַא ריִד םעֶנ -- ?אָרֹומ טְסאָה 4

 .אָלֹומ טאָה רֶע ןעוֶו .םעֶנייֵא טיג ןעֶמ םאֶו .תֹצִע ןעֶנעֶז ןעֶטְרְְַנערעֶר ייבָ עֶלַא יד
 עֶנעֶׁשעֶק ןיִא... :.ראוו) ,ןעֶנעֶלּוצְנייַרַא רעֶסאו טְלאַק ןיִא דְנאַה יד ,אָרֹומ טאָה רֶע

 ,(ּוהָטּוצְנייַרַא
 ןק. 1008268 == עֶנעֶׁשעֶק

 ראַּפ .ןעֶטְניִה ןּוֿפ דְרעֶּפ ַא ראֿפ .טְנְראַפ ןּוֿפ אָרֹומ ןעֶמ טאָה ּפאַצ ַא ראֿֿפ (

 ןעֶטייַז עֶלַא ןוֿפ .(ןעָׁשְנעֶמ ןעֶטְבעֶלְש ַא ראַפ :רעֶרָא) ראַנ א
 : ק. סהק == ּפאָצ -

 ,ןעֶראוָועֶג סיייַו דְמעָה סאָד ריִמ ויִא אָרֹומ ראֿפ

 יףעֶאְָׁרֶר שי ְךאז א ראֿפ יז טאָה עמ דא נאָז לי ןעמ ןעֶ ָפאְַצְרעֶש

 ,בָשֹומ
 ,טְמעֶּב ןיִא ןיִצייֵּבר רעֶד ייֵּב יוִו ,בָׁשֹומ ַא

 טא איד
 .ׁשֶרֹקַה-ַחּור ַא זיִא ןֹוׁשאִר-לַּכְׂשּומ רעֶד

 ןּומ
 ,םיִנָתּוחְמ םיֹוא זיִא -- םיִנָמּוזְמ ןייֵק אָד טיִנ זיִא סֶע זַא }

 ..ןָמּוְמ (טְלְהעֶצ :דעֶדָא) טאָה רעֶרעֶדְנַא רעֶד .ןְמּזְמ טְׁשְנעֶּב רעֶנייֵא
 יש אֵּט רעֶד ןיִא רעֶרעֶדְנא רעֶד יש יִט םייּב ןָמּוְמ טאָה רעֶניִא 8 טו

 ּה

 אי. טי. '



 לֶזַמ

 לּוַמ

 ,חֹמ

 ןֹּכִל יש =
 ! | = == = בינע עב 2 === 2 יי ----= 2 = = עט יי

 ,םיִנָּתּוחְמ יד ןּוא (ןֶתֶח רעֶד ! רעֶדאנ הֶּלַּכ יִד זיִא יֹוזַא םיִנָמּוְמ יד יִװ 4
 ,םיִנָׁש ךס ַא רעֶּבִא .םיִנָּפ ןייֵׁש ןייק טיִנ .םיִנָּוְמ ןייֵק טינ 8

 ,ריומ רעֶטְלַא ןּוא רעיֶמּואיִמ ,רעֶמעֶרָא ןַא ןוֿפ

 ,טיִנ ְךִיַז טְרעֶטְלַע לֶזִמ טּוג ַא
 ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹוּבעֶג טיִנְראָנ ׁשְנעֶמ רעֶד לאָז למ ןְהָא
 ,ןייוֵו ןּוא ְךיִד ץעֶז ׁשְטאָח .יילק זיִא לומ סאָד זַא

 קץ 0806 == ׁשְטאָה

 רעֶד ןוֿפ טייוַו ןּוא הָנּותֲח רעֶד ןוֿפ טְנעֶהאָנ ןעֶמ טְניֹואו ,טְהעֶג לָּזִמ סאָד וַא
 ,הָּפֵרְׂש

 : ,לעֶג טיִנ לעֶדְנעֶר סאָד זיִא .לֶהעֶפ טְהעֶג לּוִמ םאָד זַא
 4 י

 0 ,טְכעֶלְׁש ְךיֹוא עֶטּוג סאָר ּוליִפֲא טְרעוֶו ןעֶכיֵלְקיִלְנמּוא ןַא ייַּב .ה .ד

 ,םֶקָא רעד ְךיִ טְּבֶלעֶק .טְהעֶג לָּנִמ םאֶד זַא
 שְראָוכיִרפְׁש ןעֶרעֶהיִֿפ םעֶר ןוֿפ יה רעֶד

 .'אַּבי תייֵּב ץַּמַק טְכאַמ ,טיִנ ליוִו לֶזִמ סאָד זַא ?

 ,יֹוג ַא ןוֿפ לֶיַמַא 8
 .לָּיַמ םיֹוהְנ ַא .ה .ד

 ,דנוֿפ ַא דְלאָנ רעֶדִייֵא ,טְניוִוק א לזַמ רעֶסעֶּב 9
 ןטְליִּפְׁש ְּךיִז טיִמ גְנאַל טיִנ טאָל לְוַמ סאָד 0

 טְהעֶג סע םוראוָו ,ןעֶמְראַו גְנאַל טיִנ ראָמ ןעֶמ ןּוא ןעֶצּנעֶּב דְלאַּב סע זּימ ןעֶמ .ה .ד
 .געווא דְלאַּב

 ,שֶדֹוח-ףֹוס ןיִא הָנָבְ יֵד יו .עֶטְּכייֵל ריִד לאז לֶוִמ ןייַד 1
 .הָלְלְק עֶטְּפאַהְצְרעֶׁש ַא

 ? הָכָרְּב ןֶהֶא לּוִמ טְצּונ סאוָו 2
 ,לֶהּוטְׁש ַא םֶהיֵא לעֶמֶׁש ,טְמּוק לֶוַמ םאָד ןעוֶו 8
 ,לוִמ-םיִלְׁש םּוצ לאָמַא .ןעֶטּונ םּוצ לאָמַא - לֶזַמ הָּנַׁשְמ ,םֹוקָמ הָּנַׁשְמ 4

 השלש :ׁשֶרְדִמ םעֶד ןוֿפ טְמאַטְׁש ,לָזִמ הֶּנַׁשְמ ,םֹוקָמ הָּנַׁשְמּי קְלאָּפ םִנוֿפ גְנּונייֵמ יד
 ,(דימ השרפ ,הּבר תישארב) .םוקמ יונישו ...תוער תורזג ןילטבמ םירבד

 .גיִד
 ,לעֶסיִפ ןעֶטְכעֶר ץְטיִמ העָׁש רעֶניִד'לְּוַמ רעֶטּונ ַא ןיִא

 הָפּוה רעֶד ּוצ ןעֶהעֶצ ייֵז ןעֶו .הָלֵב-ןֲהֶה ןעֶמ טְׁשֶעיִו יֹזא
 ,רעֶניִד

 ,ליֹומ ןיִא לעֿפעֶל םעֶנעֶדְליִג ַא טיִמ ןעֶריֹוּעֶג טְרעֶו רעֶגיִד'לְוַמ רעֶד

 הֹּכ ןיק טיִנ טְפְלעֶה .ַחֹמ ןעֶּבאָה ףְראַד ןעֶמ אוו



 גע יד

 ןָּחְמ
 ,ןייז טיִנ דנּוה ןייק; ראָט ןֵּתּוחְמ ַא

 ,תֶקְולְחַמ
 ,רעיײֿפ ַא יו זיִא תֶקֹולְחַמ ַא

 .רעֶקְראַטְׁש ריִמָּת טְגעֶרְּב סֶע .ה .ד

 תֶבֶׁשֲחמ
 : יהָׂשֵעַמ ןייק -- הֶבָׁשֲחַמ

 2, נפ םעֶד סיֹוא טְמאַטְׁש .'השעמכ הבשהמא :טְראוַו םעֶד ףיֹוא עיִדאַראַּפ

 .יא ,ימ ,ןישוריק) א הפרצמ הבוט

 יַעַּבְטַמ
 ,הָעַּד יד ןעֶמ טאָה .עָּבְטִמ יִד טאָה ןעֶמ זַא 1

 .הָאִמ .לְגְרעֶפ

 יעּבְּטַמ -תרוצ ןייק טינ ןעֶק רע 8
 טייטעֶּב דֶלעֶג סאָו ,טיִנ טְסייוו רעֶכְלעֶו לב ןעֶסיֹרג א ןוֿפ

 ,לֶהיֵמ
 ןעֶלְהאצ ּוצ ףיֹא רעֶנְליִמ רעֶד טְרעֶה .ןעֶלְהאָמ ּוצ ףיֹוא טְרעֶה לֶהיֵמ יד זַא 1

 ,ליִטְׁש ןּוא גיִהּור םייֵה רעד ןיִא זיִא .לְהיֵמ ןיִא ְךיִז טְלְהאָמ סִע זַא
 ,ליִטְׁש טיִנ ְךיֹוא םייֵה רעֶד ןיִא זיִא .לֶהיִמ ןיִא טיִנ טְלְהאָמ םע זַא ?

 ,ןייַמְׁשְלֶהיִמ

 ּבָא םעֶלַא ךיז טְלְהאָמ .ןייְֵׁלִהיִמ ןְפיֹוא ףיֹורַא טֿפְראַו ןעֶמ סאו
 : יו ןעֶהיִמ

 .םעֶקְטעֶּפְראַקְׁש יד ןיִא טְהיִמעֶג ְךיִז טאָה עֶּבאָּב יִד
 עוו ,טְפאַהְצְרעֶׁש -- ? 570806108 == עֶקשעֶּפְראַקְׁש ;ע 2222 == עֶּבאָּב

 .טְניֵרְרעֶפ טיִנ סע טאָה רע; סאו ,קִיַלְג ַא ְךיִז טְּפעֶרְט םעֶג

 ,םָחויְמ
 ,תֹוחּור טְסע םֶהּוְמ ַא 1

 .הְָנרַּפ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לאָז ןעֶמ .ןעֶטעֶּב ּוצ עֶרעֶדְנַא יִנ םֶהיֵא טְסאַּפ סֶע לייַו

 ,תֹוחּול"יִרְבִׁש יִד ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג זיִא ,סֶחּויְמ רעֶמעֶרָא ןַא 2
 ַא יחַסְּפ ראֿפ לעֶקעֶו גיִדיִבֹוט-םויַא -- ?סםֶחּויְמ א לאָמַא טיִמ טְרעוֶו סאָו 4

 (.וּוַּּת ןיִא דְנּוה רעֶגעֶנוׁשְמ ַא ןּוא) .הֵנָׁשַה שאר םיא הָעיקְּת

 ,ןעֶגְנירְּבְטיִמ
 .קָלֵח ןייק טְמּוקעֶּב ,טיִמ טיִנ רעֶסעֶמ ןוא לעֶּפאָג ןייק טְגְנִרְּב סֶע רעֶו

 | ןעֶמ ןּוא .טייל עֶמעֶרָא יד ראַֿפ נאָטְטיִמ ַא ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶמ טְגעֶלְּפ תֹונותַה ףיֹוא

 עמ ןוא לעּפאָנ עֶנעֶנייֵא עֶר ןעֶנירְבטיִמ יז ןעֶלאָז יי א ,טְגאָועֶגְנָא רעֶהירֿפ יי
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 ןיִמ א | ןעֶהעֶנְפיֿמ

 .ןעֶהעֶגְסיִמ
 ,רעֶּב ַא ףיֹוא ןּוא דְנּוה ַא ףיֹוא .טיִמ טְהעֶג רֶע

 נעֶרׁשְרעֶפ ןוֿפ ןעֶטְראָק ףיא טֶליִפְׁש רעֶניִא ןעֶו .ליִׁשְנעֶטְראק םייַּב ןעֶמ טְגאָ
 .ןָא םיִנְראַנ ְךיו ןעֶרעֶהעֶג יֵיָז סאו ,ןעּבְראֿפ

 ,דיומ .ז לעֶדיִיַמ |

 א ,ליימ

 עֶמְׁשְטעֶרְק ַא העָׁש עֶלַא ,לייַמ ַא גאָט עֶלַא
 רֶהעָז טְרְהאָפ סאוָו ,רֹו:ָׁש ַא הָלְנֲע-לַעַּב ַא ןוֿפ -- ץ. אגעס2נמה == עַנְׁשְטעֶרְק

 - יםעֶמְׁשְטעֶרְק עַלַא ייּב בא יז טְלעֶטְׁש ןוא עַיְלאָואָפ
 ,ןייב

 ,רעְֶנּוא ןּוא ,ןייַד ןּוא ,ןייַמ

 ןוֿפ רעֶדְניִק ןעֶּבאָה עֶריֵּפ ןוא ּייוַו עֶרעֶרְגַא םאָד טאָה רע סאוָו ,ןאַמ ַא טְגאָז יֹוזא

 רעֶרְניִק יא ןעֶמאַעצ יי ןעֶּבאָה רעֶטעֶפְׁש ןוא ,העֶהירְפ
 ,ןעֶגייֵמ

 ךיז ןעֶמ טְראנעֶג טְנייֵמ ןעֶמ זַא
 .רעֶטְסייֵמ

 .רְהעֶועֶג ֶהָא רעֶגלעֶז א יו זיִא ,ריִׁשעֶמ רעֶׁשעֶג ןָהֶא רעֶטְסייֵמ א 1
 ,ןעֶריֹוּבעֶג טינ טְרעוֶו רעֶטְסייֵמ ַא 9

 .רעיימ

 טעוו ,ןייֵרְח ןוֿפ סאָד זיִא ; ןעֶרעֶיילְׁשרעֿפ ְךיִז סע טעוֶו ףןעֶרעֶיימ ןוֿפ םאָד זיִא

 ,ןעֶהעֶגעֶצ ְּךיִז סֶע
 ןעֶו .םֶניִכעֶק ןוא סעֶשיִיּב-לַעַּב ייַּב לעֶגעֶרַא - ז. צעֿפאש ;ץ. סהעגמ == ןייֵרה

 .םיִלָכֲאַמ עֶניריחַּפ יִד ןעֶכאַמ ייֵ

 ,םֶניֵכְליִמ
 .ׁשייֵלְּפ לעֶקיטְׁש ַא ךאָד זיִא .עָט ןייַנ יד ןיא םֶניְִליִמ עֶטְסעֶּב םאָד

 ,רעֶנְליִמ
 רעֶנְליִמ רעֶד טְרעֶו .העֶרְהעֶק-עֶמיוק ןְטיִמ ךיז טְנאָלְׁש רעֶנְליִמ רעֶד זַא = |

 ,םייוַו רעֶרְהעֶק;ןעֶמיֹוק רעֶד ןוא .ץְראווׁש
 ,ןיִמ

 .קעראנאק ַא טיִמ רעֶינָא ןַא לָׁשֶמָל -- 'ּוהְניִמְל בֵרֹוע לָּכ
 ,איי ארקיו) ונימְל בֵרֹע לָּכ -- עי אהומויסא == קעֶראַנאק ; ץ. 08ו6/ == רעֶיְנָא

 . ָנייֵא טיִמ ןָא טיִנְראָנ ךיִז ןעֶנעֶהעֶג סאוָו ,ןעֶכאַז ייֵוְצ טיִמְרעֶר טְנייֵמ ןעֶמ -- (ויט
 ְךּדיִׁש רעֶכייֵלגמּוא ןַא .ּב .צ ,רעֶרְנַא



 יש אי יא סאשע קיש

 ,לערעגניֿפ ַא א ְךיֹוא ןעֶמ טְניפעֶנ טְסיִמ עַּפּוק ַא ףיֹוא 1
 קי אטקק == עַפּוק

 ,ריִהְמ ןייַז ראַֿפ טְסיִמ לעֶנְרעֶּב ןייַז ְךיִז טאָה רעֶכיִלְטיִא 2
 .ןענראז עֶנייַז ןּוא תֹורָצ עֶייַז טאָה רעֶכילְטיִא .ה .ד

 : .ןעֶסְקאַַועֶג טְסיִמ ןייַז ףיוא טיִנ ויִא סִע

 א טיִנ ןוא טְכאַמעֶג שינ ןייַלַא טאָה רֶע סאָו ,ןעֶכאַז טיִמ ךיִז טְמהיִרעֶב רעֶניִא ןעוֶ

 : כא
 ,ןעֶכאַמ טְסיִמ ןייק גנאל טיִנ ןיֹוׁש טעוֶו רֶע 4

 .ןעֶּבעֶל גנאַל טיִג ןיֹוׁש טעוֶו רענ .ה .ד

 ,'ְּךַרַּבֶׁשייִמו

 ,סעֶקְנאַּב עֶנעקְורְט יו ,טְפְלעֶה יְּדַרְּבְׁש-יִמי רעֶנעֶקורְט ַא
 רֶדָנ ַא ןֶהָא יִּדִַּבָׁש ייִמ. ַא טְנייֵמ ןעֶמ -- ע עמנואה == ץֶקְנאַּב

 ָו

 ,טיִנ הָּכִמ ןייק ּוליִפַא ְּךיִז טְצעֶז טְסיזְמּוא 1
 .ןיילַא ְּךיִז יִז טְנעֶפע ,ןעֶסיִרעֶגְנָא טּוג טאָה הָּכִמ יד זַא 9

 .םעֶרָא ןיִרעֶטְנּוא םעֶנעֶי ייַּב - טּונ ויִא הָּכַמ ַא 8

 ,ָניזעג רֶהעֶז םֶהיֵא ראֿפ זיִא םעזַא ,הּכִמ ַא טְמּוקעּב רֶע סאו ,םעֶנייא ןעֶמ טְסיירְט ְךיְִנְלעֶועֶג
 ,רעֶסעֶּב ְּךאָנ ויִא סֶע ,טְניֵמ ןיא ןעֶרעֶרְנייַא טיִנ רעֶּבָא ְךיִו סע טְואָל רעֶקְנאַרְק רעֶד

 : ,ג תַהַּדַק.לָגְעֶפ -- .הָּכִמ יִר שאָה רעֶנעֶרנַא רעד ןעֶו
 | יהָּכַמ עֶטְסעֶרְג יד ויִא םיִנָּב 4

 -עֶג הֶדֵּגַה רעֶד ןיִא םאָה רֶע סאו ,ראַדְנעֶר א ןיֿפ עֶטאָדְקעֶגַא ןַא ף יא ךִ טְהיִצעֶּג

 .יםיִנּכי טאַטְׁשְנַצ ייִנָבי  טְנֶעייִל

 ,הָפֵּׁשַכְמ
 רעֶתְמֶא ןַא ןוֿפ רעֶנְרֶע ויִא הָפְׁשַכְמ שֶטְנעֶרעֶלעֶג א :רעֶרָאו עֶטְכאַמעֶג ַא

 ,(רעֶנעֶריֹוּבעֶג ַא : רעֶרָאנ

 .ךָאְלַמ
 .חֶּלַנ רעֶד טְמוק .ְּךֵאְלַמ םעֶד טֿפּור ןעֶמ וַא 1
 ,ןּוהִמ טיִנ תּוחיִלְׁש ייוֵוְצ ןייק ְךיֹוא ןעֶק ְךֶאְלַמ ַא 9

 ,('ב ,'נ השרפ ,הבר תישארב) ,תויחילש יתש השוע דחא ךאלמ ןיא
 ,דֵרֶע רעֶד ףיֹוא םּורַא טיִנ ןעֶהעֶג םיִכָאְלַמ יִד 4

 .אָצְִנְּב טינ ןעֶעֶו ןעֶׁשְנעֶמ עֶמּיפ ןיא עֶטיִג .ה .ד
 ,הָּלַנ ַא יוִו ריִמ יֹורְמעֶג ןוא .ְּךֶאְלַמ ַא ראֿפ ְּךיִמ טְלאַה 4

 ,15 בר ;(ןייע) דֵׁשֹוה ;ןְעיֹורְט עֶג .לָגרעפ - ספק יו
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 הָכאָלְמ 160 תָוֶמַהיִדֲאְלַמ
 עי בינע כל טעקע ר = יד 4 = ביקור טרעגער לי

 וליִפָא ייֵז ןעֶנעֶז טְנייַה ,דֶרֶע רעֶד ףֹוא ןעֶגְנאַנעֶגְמּורַא םיִכָאְלַמ יד ןעֶנעֶז רעֶהיִרְפ 8
 ,אֵד טיִנ לעֶמיִה ןיִא

 ,אנ. 3 .לְגְרעֶפ

 .תָוָמַה"דַאְלַמ
 ,ןעֶנייא ְךַס ַא טאָה תֶוָּמַהיִּדַאְלַמ רעֶד 1

 .(א ,'כ ,הרז הדובע) .,םיניע אלמ ולוכ תומח-ךאלמ

 ,דעֶרָסיֹוא ןַא דיִמָּת טאָה תָוֶמַהיִּדַאְלַמ רעֶד 2
 ןעְֶּראְָׁשעֶג ְילְצעֶלְּפ יִא ׁשְנעֶמ א סאו אפ ,עֶבאַזְוא ןַא דיִמָּת טְניִפעֶג ןעֶמ .ה .ה = |

 ,םיִכיֵרְכַּת טאָה רעֶטיֹוט דעד יִצ .טיִנ ְּךיִז טְגְראָז תֶוְּמַהיַּדַאְלִמ רעֶד
 קי 027} = - ייצ

 ,טְכעֶרעֶג ריִמָּת טְּבייַלְּב ןּוא .טְכעֶׁש תַוֶַּהיִּדַאְלַמ רעֶד 4
 ,אז- 9 :ךיִלָנֶהֲע

 ,םעוֶואַטאַק ןייק טיִנ ןעֶמ טּבייֵרְט .וְּמַהיּדַאְלַמ םעֶד טיִמ
 .הָכאָלְמ

 ,הָכָרְּב יַד ןייַרַא ּבּוטְש ןיִא טְמּוק ,הֶכאָלְמ א דְנאַה רעֶד ןיִא טאָה ןעֶמ וא '1
 גינעוֶו ןּוא .תֹוכאָלְמ .ְּךַמ ַא : ראו .תֹוכָרְּב גיִנעוֶו ןעֶנעֶז .תֹוכאָלמ ָּךַס ַא ןיִא ?

 (.תֹוכָרְּב

 .הָכאָלְמ עטְסעֶּב יִד זיִא -- .עפאָּב .עֶלעֶכייֵּב .עֶלעֶכַא 8
 יִר זיא ןעֶפאָלָׁשןּא ןעקנירמ ,עֶסעֶז :רְנאְַׁשְטיַר ןיא ןעֶמ טְגאָז טְואָוְביִרּפְׁש סאָד

 ,הָכּולְמ ַא זיִא ,הָכאָלְמ ַא
 הָחּונְמ טּניִמ ןייֵק טיִנ טאָה ןעֶמ רעֶּבָא .הָכּולְמ ַא זיִא הָכאָלְמ ַא

 ,םעֶצייֵלְּפ יִד ּבֶא טיִנ טְגעוֶו הָּכאָלְמ א 6
 יִז ראָנ ,ןעֶשְנעֶמ ןיָפיֹוא רעֶווְש טיִנ טְקִיַרְד הָכאָלְמ אהה הכי" טא == סעֶציילְּפ

 .יהָכאָלְמ עֶטְסעֶּב

 שז =

 ַּפ םֶהיֵא שיִנ
5 

 .הָסָנְר

 ,תּוּלַּד םעֶד ראֿפ רעֶצְנאַּפ ַא זיִא הָכאָלְמ ַא .?}
 ,ןירדהנס) .יףילה אֹל אנמואד אבכאו אנפכ ױה ינש בש- :רּומְלַּת םיִא ְךיִלָנְהֲע

 ,('א ,טיכ

 ,הָכאָלְמ א ּךיֹוא זיִא הָכאָלָמ עֶמעֶרָא ןַא
 .ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶמ געֶמ הָכאָלְמ עָטְׁשרֶע ןא 9

 .ׁשְטעֶליֹו ק .לֶגְרעֶפ -- .טיִנ יִז גיֹוט טְסייֵמ םּוראוָו

 ,ןעֶהעֶג וצ גיִדעֶל ּזיִא הָכאָלְמ עֶּטְסְרעֶוְׁש יִד 0
 ,קְנּורְט ַא ּביִל טאָה הָכאָלְמ יִד 1

 ,עֶסיֹורְנ ַא םאָד יא ׁעָחוּכ ַא ּביִל טאז הָכאָלְמ יִד ן

 סמ

 ת ר --30
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 10 - הָמָהְלִמ

 ,הָכָרְּב ַא ןעֶכאַמ ּוצ ּביִל טאָה .הָכאְלְמ יִד 3

 ןעֶפנאָרּב .עָּבִא י"ב היה לכה הְָרּב יִר .ה .ד
 .הָכאָלְמ יִד טְדְנעֶׁש ׁשְנעֶמ רעֶד ראָנ .ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד טְדְנעֶׁש הָכאָלְמ יִד טיִנ 4

 .הָמָחְלִמ
 .,הָמּוהְמ עֶסיֹורְנ ַא טְרעֶו הָמְחְלִמ רעֶנייֵלְק ַא ןּופ

 ְךלָמ
 .ןעָּפאַש ּוצ טיִנ רעֶייִנ רעֶד טאָה ,טְּכעֶל ְךֶלֶמ רעֶטְלַא רעֶד גְנאַל יֹזַא ן

 א ַא... ;ראוע .ְּךָלֶמ ַא ךייא קעֶראָק ַא זיִא ףֶלֶמ א ןעֶּבאָה ףראד ןעֶמ זַא
 (...ְּךיִטעֶר א ןּופ

 ןעֶמ טְניִרעֶּב גנעק רעֶד ליּפְׁשְכאַׁש םייַּב טְלהעֶּפ סע ןעֶו -- ץ. אסעסא == קעראק

 הש

 ְךיִמעֶר ַא ןיֿפ ץְנאַנְׁש ַא טיִמ ּוליָפַא ןּוא ,קעראק ַא טיִמ ְּךיז

 .תֹורֵבע עֶייַנ טיִמ רֶהאָי יִיַנ ַא -- .תֹורְזְנ עֶייִנ טיִמ ְךֶלֶמ רעֶיינ א

 .רעֶטְלֶע רעד ףיוא טְק;לנֶּב טְרעוֶו סאָז ֶּלֶמ םעֶד זיִא שמ
 (.ץיִרְפ םעֶיינ א ףיוא... : ראוע .ּךֶלֶמ םעֶיינ ַא ףיֹוא ןעֶטעֶּב טיִנ ראָט ןעֶמ

 .1 ץיִרַּפ .לֶנְרעֿפ
 שז י= שש

 .הָּכְלַמ
 ,ןאק ןעֶסיֹורְנ ַא סיֹוא לאָמַא יא ןעֶמ טְמעֶנ ןיִרְנ-הָּכְלִמ רעֶד ףיֹוא

 טיִמְרעֶר רעָָּא ןעֶמ טְנייֵמ אָד .ןירג לעֶטְנְהעֶצ סאָר ןעֶטְראקג ןיִא טְפייֵה ןירנ-הָכְלַמּ
 : ןָנ ןעֶסיֹוְנ א רֶהיִֵא טיִמ טְמיקעֶּב ןעֶמ סאָו .הָּכַכ עימאיֵמ ַא

 .דָּמַלְמ
 ,םיִריִמְלַּת יִד וצ העוָו ןוא ךֶא זיִא .ּבייַו ץְטיִמ ְךיִז טְגירק רֶּמַלְמ רעֶד זַא } = |

 .םיִריִמְלַּת יִד ּוצ םַעַּכ םעדסיֹוא טזאל רע

 ,קיִנלזַמ-םיִלְׁש קיִטְׁש ַא זיִא דֵּמֹלְמ רעֶכיִלְטיִא
 .לעֶטייב ןְטיִמ טְלְהאָצ תִיָּבַה-לעּב רעֶד .לעֶטייֵט ןְטיִמ טייּבְרַא דֵּמַלְמ רעֶד

 ,תִיַּבַּב םֹולָׁש .עֶנעֶׁשעֶקְּב ןֹוממ 1

 ֹולָש דיִמָּת ויִא ,דֹובָכְּב הְָנְרַּפ טאָה ןעֶמ זַא .ה .ד -- ן. 206860 == ץעֶנעֶׁשעֶק

 ,זיֹוה ןיִא

 ,ןֹומָמ - לֹוק םּוצ 2
 ס-עלקיעד עֶכְלעֶו ,"ןֹומִמ ,לוכ ,םֹוצא .:טּפירְׁשְרעֶּביִא ןא .ְךיִז טְניפעֶג "ףקת הַָּתְנּי ןיִא

 רעֶטְנּא ןּוא .הָּלַפְּת -- ילוקי יעֶטְנּוא - הָנּוׁשְמ ןעֶמ טְהעֶטְׁשְרעֿפ 'םֹוצו רעֶענּוא זַא

 ףעְֶהעֶפעֶּב יה ליִװ רעֶניֵא ןעֶו זא .םְנאָז ץיווסקְלאָפ רעֶד .הָקָהְצ - ףֹומְמ
 ,ןעֶלְהאָצעֶּב זּומ רו .ה .ד ,ױֹמְמי ןעֶּבאָה רע; ימ ,ילֹוק םוצי .ה .ד



 ׁשְטיִרעֶזעֶמ 103 : רֶזְמַמ
 ייד יי יע ברשרערעעט רעברעעטעעש שערי רשע רעטעניש טעג ירעי .קרתש רדכזבײָרטנעדנ מונקאטש יי

 .ַומַמ
 ,ןייַז ןעֶמ זּומ גולק ןּוא .ןייַז ןעֶמ נעֶמ רֶזָמַמ ַא

 ןעֶסעֶו דָנצְטַא  ריִמ ןעזמ .רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןֶמ ןעֶסע טְלאועֶג טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה
 ,םעֶלעֶּביִצ

 סאָד ןעֶפיִנעֶג טְלאוָועֶג טיִנ רעֶהיִרְפ טאָה ןוָמ זַא .ה .ד -- ץ+ 6ס0ט18 == עֶלעֶּניִצ

 ,ףאנ רעֶלענרע ןא םימ ןיז ןעֶנייצ רעטעַפע ןעמ וי ,ענ לי א

 | ָהְנמ
 .ןיִּד ַא טְכיִרְּב גָהְנִמ א

 ו קרפ אעיצמ אנב ;יא הכלה ,ביי קרפ תומבי ימלשורי) הכלהה תא לטכמ גהנמה
 ,(דיי קרפ םירפומ) הכלה לשבמ גהנמ .('א הכלה

 ,גנּוצ רעֶד ייּב ןעֶמ טְנְנעֶה רֶסֶמ ַא
 .גָנּוצ רעֶד טיִמ טְגיִיִזעֶג טאה רע לייװ

 ,עֶלעֶנעֶמ
 ,גיִׁשייֵלֿפ ןעֶנעֶו ְךעֶלעֶגעֶמ עֶלַא

 .יךילנעֶמּי ןוא (ןעֶנאַמ ןוֿפ) יָּךעֶלעֶגעֶמּי ןעׁשיִווְצ ליִפְשיִטְראַט

 ,לְהעָמ
 ,ןעֶרעוֶו טיִנ טיֹורְּב ןייק טעוֶו לֶהעֶמ םעֶד ןּוֿפ

 ,חַוָר ןעֶסיֹויְנ ןייק ןּוֿפְרעֶד ןעֶּבאָה ּוצ טיִנ טְּפאָה ןעֶמ סאָו ,טְֿפעֶׁשעֶג א ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז

 טיִנ טעֶו קְלאָפ-ראאָּפ ; סאָד זַא ,סיֹרַא טְהעֶז ןעֶמ .סאוָו ,ְךּדיִׁש ַא ןיֿפ רעֶדָא

 םֹלָשּב ןעֶבעֶל

 ' .תֹעָמ
 היָּבַה-לַעַּב ַא ןעֶמ זיִא .תֹועָמ טאָה ןעֶמ וַא

 .שְטיִרעֶזעֶמ
 ,טיִנ רֶׁשֹוע ןייק טְּבְראַטְׁש ׁשְטיִרעֶועֶמ ןיִא

 רעֶראַנְׁש ַא דּוי ַא :עֶטאָדְקעֶנַא - ,ןעֶליֹוּפ ןיִא לעט גְרעֶטְׁש א זיִא (20662126020) ׁשו ְטיִרְזעֶמ

 טְלאועג טינ םֶהיֵא טאָה רעֶגיִ רעֶד .הָבְָנ א ְךאָנ רֶׁשֹוע ןַאדנ"צ ןעֶמיוקעֶג לאָמַא זיִא
 רעֶראָנְׁש רעֶד רעֶּבֶא יו .קְנאַרְקְךיִלְְהעֶּפעג ןעֶועוֶועֶג זיִא תיֵּבַה-לַעַּברעֶר לייוו,ןעֶזאָלְניירַא
 םֶהיִא ןעֶמ טאָה ,ןעֶקְנאַרְק םעֶד ראֿפ הָמָלְׁשי הָאּופְר ַא טאָה רֶע זַא ,טְרעֶכיִוְרעֶפ טאָה

 ר טְהעֶטְׁשעֶּב סאו ןיִא ,טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא טאָה רעקנארק רעֶד יוִו ןּוא .טואָלעֶג נייַרַא

 םּוראְוו ,ׁשְשיִרעֶועֶמ ןייק .ןעֶרְהאָפ לאָז רֶע ,ןעֶטאָרעֶג רעֶראָנׁש רעֶד םֶּהיִא טאָה ,הָאּופְר

 : ןעֶּבְראָטְׁשעֶג שיִנ רֶׁשֹוע ןייקלאָמ ןייק ְךאָנ זיִא טְראָד

/ 
 , א יא ראש

 1 יא .יט-כטטנ ששי



 , א
 ,םעֶנייֵא-ןיִא ןייַז טיִנ ןעֶנעֶק תֹולֲעַמ עֶלַא 1

 ,ןוּפִה ַא ןֶהֶא הָלֲעַמ ןייק אָד טיִנ זיִא םִע
 .תֹודָמֲַעַמ

 ,םיִּלִהְּת יוִו ,רעֶלעוֶוְלעוֶו זיִא תֹודָמעַמ

 רק.ראַפ תֹודָמעמ רעֶדָא םי לְהֶּת ןעֶגאַז ּוצ ייֵז  טְגְניִד ןעֶמ סאו ,םינָלְטַּ יִד ןעֶנאַז יֹזַא

 יא ןעֶּביולְּצְסיֹוא הָרירְּב א טאָה ןעֶמ זַא : זיִא טְראווכיְִפְׁש םעֶד ןוֿפ יז רעֶד
 ,עֶרעֶלעֶוְלעֶֶו סאָד ּךיִליְטאַנ ןעֶמ טְמעֶג ,לעֶטְטיִמ עֶכייְֵג ייֵוְצ

 יעֶלעֶטְנעֶמ
 .עֶלעֶטְנעק ןייז ְךיִז טאָה .עֶלעֶטְנעֶמ םעֶכיִלְטיִא

 5 אָפ ּדִלנְהֶע

 טיִנ טְהעֶז ןּוא רעֶנּוד םעֶד טיִנ רֶע 0 יִץיִה ןיִא ןיירַא טְמּוק ׁשְנעֶמ רעֶד וַא }

 .ץיִלְּ םעֶד

 םעֶד ּךאָנ - .ןיילק ּוצ טְלעוֶו עֶצְנאַג יד םֶהיֵא ויִא .טְּבעֶל ׁשְנעֶמ רעֶד גנאל יֹזא ?
 .נּונעֶג רֶבֹק רעֶד םֶהיִא זיִא ,טיֹוט

 ,טאָנ ןָא רע טְסעֶנְרעֶּפ ,טּונ ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד טְהעֶג סֶע זַא 8
 .(ו"ט ,ב"ל ,םירבד) .יוהָׂשע הלָא שטינ ,ָתיִׂשָּכ,ָתיִבֲע יָתְנמָׁש...י : עֶׁשיִלְּביִּב סאָר יו ְּךיִלְנִהֲע

 ְכ ,ליֹומ ןייֵא ןּוא ןעֶרעֶיֹוא ייֵוְצ ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד טאָג טאָה םעֶד רעֶּביִא 4
 ר רעֶניִנעוֶו ןּוא ןעֶרעֶה רֶהעֶמ לאָז רֶע

 ,דניִלְּב ןיילַא ךיז ףיֹוא זיִא ׁשְנעֶמ ר רעֶכיִלְטיִא ט

 ,תובוחכ ;יװ טיק ,תנש) .ומצעל הבוח האור םדא ןיא; : רּומָלַּת רעֶד טְגאָז ְךילנְהֲע

 .(ב ,ה'ק

 ןועְנִׁש ןייַ ְךיִז טאָה ׁשֶנעֶמ רעֶכיִלְמיִא = (
 ,93 דּוי ,לגרעֿפ

 יו ראפ טיִנ ְךיִז רעֶטניִה ןעקָוק וימ ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא = }
 ,ןעֶרעוֶו ןעק רע סאוָו טיִנ ןּוא ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא רע סאוָו ןעֶקְנעֶרעֶג ריִמָּת וּומ ׁשְנעֶמ רעֶד .ה .ד

 ןעֶפעֶפיֹוא םֶהיֵא טיִמ רעֶהיִרְּפ ןעֶמ וּומ ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד טְנעקרעד ןעֶמ רעֶדיֵא = 8 -
 .ץְלאַז לעּפעֶׁש ַא

 ,דְנאַל ; אז 44 ,48 .לנרעֶפ

 ,טאָנ םֶהיֵא טְרָהיֵפ ,ןעֶהעֶג ליוִו ׁשְנעֶמ רעֶד געוֶו ַא ראַפ סאו ןיִא 9
 .(יב ,יי תוכמ) .ותוא ןיכילומ ליל הצור םדאש ךרדב

 ,רּוטאַנ םִנעֶׁשְנעֶמ םעֶד ְּךיִו טרעֶדנֶע ,רֶהאָי ןעֶּביִז עֶלַא 10

 ,ןעֶסֶע ּוצ טיִנ ראָנ .ןעֶמעֶגרעֶּפ ׁשְנעֶמ רעֶד ןעק םעֶלַא 1
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 א עי ר שי טא א שי עי

 ,ׁשְנעֶמ ַא םּוטעֶמּוא זיִא ׁשְנעֶמ ַא
 .הָטְרעוֶו ןייַז םּוטעֶמּוא טאָה רע .ה .ד

 .נילָפ א ןוֿפ רעֶפאַלְׁש לאָמַא ןוא .ןעֶייֵא ןוֿפ רעֶקְראַטְׁש לאָמַא זיִא ׁשְנעֶמ ַא
 ןוא ,ב יו ַא ןעֶּכאָה ףְראַד רעֶטְסּוׁש ַא : רעֶטְסּוׁש אֵדְניּוצ ןעֶכיִלְנעֶג זיִא ׁשֶנעֶמ ַא

 . ,ּבייַו ַא ןעֶּבאַה ְךיֹוא ףְראַד ׁשְנעֶמ ַא

 טְראוְכירפְׁש םעֶטְפאַהְצרעֶׁש
 .גילְפ ַא יו זיִא ׁשְנעֶמ ַא

 : , ןאז 13 .לֶנרָפ

 ,ןעֶׁשְנעֶמ ַא יוִו ,ןעֶּבאָה טיִנ םְרעֶגרע ןייק ְּךיִז רעֶּביִא ףְראַד ׁשֶנעֶמ ַא
 .ןעֶריֹוּבעֶג טיִנ קאַז ןייֵק טיִמ טְרעֶו ׁשְנעֶמ ַא

 סעֶלַא זּומ עי ראָנ ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא טיִמ טיִנְראָג ְךיִז טיִמ טְגְנירְּב ׁשְנעֶמ רעֶד .ה .ד

 ןֶניִֶפ ירא ְךֶרד
 ,ןעֶמּוקעֶג טיִנ הָרֶצ ןייק ּוצ לאָמ ןייק רֶע טְלאָוו ,איִבָנ א ןייַז לאָז ׁשְנעֶמ ַא

 אוי 38 .לְגְרעֿפ

 .ןעֶרעוֶוְשרעֿפ טיִנ ְּךאַז םּוׁש ןייק ראֿפ ְךיִז ראָט ׁשְנעֶמ ַא

 ,ןעריִהְט עֶלַא ךרוד ךרוד ךיז טְגאָלְׁש .עֶריִנאַמ עֶטּונ טיִמ ׁשֶנעֶמ ַא
 ןעֶנעֶק ןעֶסְקָא ןְהעֶצ רעֶדייֵא .ןעֶנאָרְטְרעֶד רֶהעֶמ ְּךיִז ףיֹוא ןעק ׁשֶנעֶמ ַא

 ןעפעֶלְׁשְרעֶר
 ןאי- 18 .לֶגְרעֶפ

 ,ןעֶהעֶטְׁשְסיֹוא םעֶלַא ומ ׁשֶנעֶמ רעֶניִדְניִז רעֶד
 ,טראַנרעפ ןייֵלַא ְךיִז ןיִא זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד
 ,םֶדָו-רֶׂשָּב ַא ראָנ ְּךאָד זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד

 יעָרָה-ַר רֵצָי םעֶד יז רֵבֹוּג רע ןע קי ריִמָּת טינ .ה ,ד

 ,עֶועֶועֶג זיִא רֶע סאוָו טיִנ רעֶּבָא זיִא רע םאוָו זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד

 ןיאי ;דּומְלַּת םיִא ְךיִלְנהֲע -- .ןעֶרְנעֶטְׁשִמּוא עֶנייַז ְךאָנ דיִמָּת ְךיִז טְרעֶדְנֶע ׁשְנעֶמ רעֶד לייַו

 | ,(יא ,ז"מ ,הנשה שאר) .'העש החוא לש וישעמ יפל אלא םדאה תא ןינד

 ,רֶע טְּבְראַטְׁש ןעֶגְראָמ ןּוא רֶע טְּבעֶל טְנייַה -- רעֶיָלאָטְסַא יו ראָנ זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד
 ךייַלְגרעֶפ רעֶטְפאַהְצְרעֶׁש -- ןע. 5001422 == רעֶיֶלאָטְס

 סעֶצייֵלְּפ עֶנייַז רעֶטְניִה םאו יטיִנ טְסייוו ןּוא ,רעֶטְסְניפ רעֶד ןיִא טְהעֶג ׁשְנעֶמ רעֶד
 יְךיִז טְניִפעֶג

 ק. ץקוססָצ == םעֶצייֵלּפ

 ,רעֶלְהעֶֿפ עֶנעֶגייֵא עֶנייַו טיִנ טְהעֶז ןוא .ןעֶניֹוא עֶסיֹורְג טאָה ׁשְנעֶמ העֶר
 טְצְראַוְׁשְרעֶפ רעֶדָא .ןעֶסייֵד .ּוצ העירק ַא :תֹוריִרְּב ייוֵוְצ טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד

 ,ןעֶרעוֶו ּוצ

 , ש 1 טיי
 2 הי טא

 ישא( רו 04
 יי שר טייטש!



 טְנעֶט
 ; טבע ערע טקסט טבע בא

 רעָּביִל רע ואְל - ,ןעֶגְראָמ ןייַז טעוֶו סע סאוָו .ןעֶנְראָז טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד 40 - סיי

 ןעֶטְכעֶנ טְכאַמעֶג עַיְלאק טאָה רֶע אָ עֶמְעֶררעֶפ
 .דיִלְסְקְלאָפ ַא סיֹוא

 ,הָרָּפַּכ יִד טְרעוֶו ןְהאָה רעֶד ןּוא .טְגיִדְניִז ׁשְנעֶמ רעֶד 1
 .טְפאָרְטְׁשעֶּב רעֶניְִלּׁשְמּוא רעֶד טְרעֶוֶו טָּפַא .ה .ד

 ,טְכאַל טאָנ ןּוא ,טְכאַרְמ ׁשְנעֶמ רעֶד 9

 םיִלָבהְלגֲה ןעֶנעֶנ ןעקנאַלעג סְנֶׁשְנעֶמ םעֶר .ה .ד
 ,ןענעוֶו טְסאָואַקעֶיְצ ראֿפ ןעֶּבעֶל וומ ׁשְנעֶמ רעֶד 3

 ׁשְנעֶמ רעֶד וַא ,סעוואַטאק ןיִא ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא -- ץ. 0164800086 == טְסאָואַקעֶיְצ

 רעֶד ףיֹוא ןּוהְט ְךיִז טעוֶו סע סאוָו ,ןעֶהעֶז ּוצ יִדְּכ ,ןעֶּבעֶל גְנאַל רעֶּביִרעֶר ראָג ליִו

 .4 טיֹוט :ְךיִלְנָהֲע -- .טְלעוֶו

 ,ןעֶצייֵל יד טְלאַה טאָג ןוא .טְרְהאָּפ ׁשְנעֶמ רעֶד 4
 א 89 ,47 .לֵניעָּפ -- ק- ןסן66 == ןעֶציל

 .ןעֿפְלעֶה ןעק טאָג יוִו .ןעֶזעוֶועֶג הָטְרעוו ליֿפ יֹוזַא ראָנ ׁשְנעֶמ רעֶד טְלאָו
 ןּוהְטעֶג טיִנ םיִאָנֹׂש ןְהעֶצ ןייק .םֶהיֵא ןעֶטְלאוָו .ןייֵלַא ְךיִז טּוהְט ׁשְנעֶמ רעֶד סאו 6

 יִנ אֵנוׁש רעֶטְסְנְרע רעֶד ןעק .ןעֶטְכאַרׂטְרעֶּביִא םעֶלַא ןעק ׁשְנעֶמ רעֶד םאָו 7
 .ןעֶשְניִו

 ,םַײנע ןייק ןעֶועֶועֶג טיִנ ןעֶטְלאוָו .םיִאיִבְנ ןעֶועוֶועֶג ןעֶטְלאוַו ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ןעוֶו 8
 | ןאז- 18 .לנרעֿפ

 ְךעֶּביִא טְלעוֶו יִד ְּךיִז טְלאו .טייַז ןייֵא ףיֹוא ןעֶהיִצ ןעֶלאָז ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןעוֶו 9
 .טְרְהעֶקעֶג

 = טְכאַרְמ ןרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא רעֶנייֵא סאוָו .ןעֶסיוִ ןעֶלאַז ןעֶׁשְנעֶמ יִד ןעוֶו 0

 .טְכאַרְּבעֶנְמּוא ְךיז ייֵ
 ,הָּכּוס ןיֵא ןעֶציִז ּוד טְסעֶו .ׁשְנעֶמ ַא ייֵז 1

 ,דְניֵק ט טדאשדעפ רֶהיֵאדָנ"ּוצ עְמאַמ א טְגאָז ֹוזַא

 ןייֵלַא ןעֶמ טְרעוו יֹזַא ;ּוְמ ּוצ טאָה ןעֶמ ןעֶׁשְנעֶמ ַא ראֿפ סאָו טיִמ
 ןעֶנאַרְמְרעֶפ ץֶלַא ןעק ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו ,םעֶד טיִמ ןעֶרעוֶו טֿפיִרְּפעֶג טיִנ לאָז ןעֶמ 3

 (.ןעֶנייוועֶג ץלַא ְךיִז ןעק ׁשְנעֶמ רעֶד םאוָו ּוצ... : רעֶרָא)
 .םֶהיֵא טיִמ טיִנ טְלעֶדְנאַה ןעֶמ ויִּב ,ןענעקרעֶד טיִנ ןעֶׁשְנעֶמ ןייק ןעק ןעֶמ 4
 ןןיוא ּםֶהיִא טיִמ טיִנ טְציִז ןעֶמ ויִּב ,ןעֶנעֶקרעֶד טיִנ ןעֶׁשְנעֶמ ןייק ןעֶק ןעֶמ 45

 ,רֶהוֿפ ןייֵא
 ןאז 8 .לנרעֿפ

 ,תֹועָּד עֶכייֵלְנ ייווְצ ןייק ןּוא .ןעֶשְנעֶמ עֶכייֵלְג יֵיַוְצ ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע 4
 ,טְסייֵה טאָג יוִו ראָנ ר ׁשְנעֶמ רעֶד יוִו טיִנ זיִא סע 7

 ןאז. 34 .לֵגְרעֶפ סח



 - סמספ

 ,םיִׂשֲעַמ

 ,ריִמְפַמ

 הָצַמ 107 5 טְסעֶמ

 .ןייֵלַא טאָנ ראֿפ יו ,ןרעֿפסנערעָֿפ רעֶכיִנ ְּךִז ןעֶמ וּומ ןעֶׁשְנעֶמ ראֿפ 8
 א .עֶרֹוצְמ א ,ןאַמ-םעֶרָא ןַא : ןעֶבְראָטְשעֶג יוִו ְךייֵלְג ןעֶנעז ןעֶׁשְנעֶמ ייֵלְרעֶרעֶיֿפ 49

 ,קיִנְמעֶיְדְועֶּב ַא ןּוא רעֶדְניִלְּב

 ימו אמוסו ערוצמו ינע : םיתמכ םיבושח העברא -- ץ. 262026ֹות3 == קיִנְטעֶיְְזעֶּב
 ,(יא יה ,הרז הדובע ,יב ,ב'ס ,םירדנ) .םינּב ול ןיאש

 ,ןעֶטְסעֶמ
 ,ןעֶמְלעֶמ טיִנ טְלעוֶו עֶצְנאַגיִד ןעֶמ ןעֶק לייֵא רעֶנעֶגייא ןייַז טיִמ

 ,רעֶסעמ"
 ,ןעֶגְנעֶה ְּךיִמ העָג ןּוא רעֶסעֶמ ַא םעֶנ ְךיִא

 ,ןּוהָטָנָא הָׂשֵעַמ ַא ְךיִז טעוֶו רע זַא ,סעוואטאק ןיִא רעֶנייֵא טְנאָז יוזַא

 .הֶׂשֲעְמ
 ,טיִנ אָיִשק ןייק ןעֶמ טְגעֶרְפ הָׂשֹעַמ ַא ףיֹוא 1
 ,הָטָרֵח ןייק טיִנ ןיֹוש טְפְלעֶה הָׂשֲעַמַה רַחַא ?
 ,דְראַּב ַא ןיֹוׁש טאָה הֶׂשֲעַמ יד 8

 .הָׂשֲעַמ עָטְלַא ןַא ןיֹוׁש זיִא סע; .ה .ד

 ,רעֶנייֵניִצ םעֶד טיִמ ןעֶדוי םוֿפ הֶׂשֲעַמ יִד ויִא םע 4
 .ןרעֶדְנַא םעֶר ןעֶראַנְּבָא טְלאָוועֶג טאָה רעֶנייֵא יו ,עָמאָרְקעֶנא א היֹוא ְךיִז טְהיִצעֶּב

 ,טיִנ עֶרעֶׁשְטעיוו ןייק ןעֶמ טְכאק ןעֶלְהעֶצְרעֶד תֹושעמ ןוֿפ 8

 ע. 616026128 == עֶרעֶׁשְטעֶיו

 ,טיִנ ןעֶדאַׁש םיער םיִׂשֲעַמ .טיִנ ןעֿפְלעֶה םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ

 ,ריִָּפַמ ףיוא ןיֹוׁש םֶהיֵא ןעֶמ טָפּור ,לעוֶויִטְׁש יִד ּבָא רעֶנייֵא ְּךיִז טְצּוּפ םיוק

 ןיִא ןיֹוׁש רע טְרעֶוו ,-ָׁשֹוע לעֶקְיִטְׁש ַא טְרעוֶו ןּוא סיֹוא דעֶנייֵא ְךיִז טְנייַפ םיֹוק .ה יד

 ,רֹובָּכ ּבָא םֶהיֵא שיִנ ןעֶמ ןּוא ִיָּבַה-לַעַּב םעֶנייֵׁש ַא ראֿפ טְנעֶכעֶרעֶג לעֶטְרעֶטְט טש

 ,הָבֵצַמ
 ןייֵׁש ןעֶדּוי עֶלַא ןעֶנעֶו הָבצִמ רעֶד ףיוא

 יג ןיֹוׁש רעֶּפ .לעֿפ -- .סיִחְָׁש זו ְךילְנְעֶועֶג ןעֶמ טְּנייְׁש הֵָמ רעֶד ףיֹא

 ,הָצֵמ
 ,ןייַז זּומ םיִכיֵרְכַּת ףיֹוא ןּוא תֹוצַמ ףיֹוא 1
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 רעֶסאוַו-הָצַמ

 ,רעייֵז טיִנ ,רעֶייֵא ןוא ץְלאַמְׁש -- ןייַז וּומ .ןייַו ןּוא תֹוצַמ ? 0758

 ןעֶנעיֶוםייגסעֶד ןיֿפ רָע ראֿפ אָר טְהעֶטׁש ירעיי
 ,רעֶסאוַו-הָצַמ

 / ,רעֶסאו-הֶּצַמ ְךאָנ יוִו ,טֿפױל ןעֶמ
 ט ּוםִדיֲִח יִר ןעפיֹול ךיִלְנְרעיֶועֶג -- .ןּוהְט ּוצ סעֶּפע ְךיִז טְלייַא ןעֶמ ןעֶו ,ןעֶמ טְגָ

 בה הְראַדעֶּב ןעֶמ סאָו ,רעֶסאוַו סאָר ןעֶפעֶׁש ןייֵלַא ,הָימְׁש הָצִמ ןוֿפ ןעֶמְלאַה ייֵז
 ןעֶקֲאַּב םוצ

 הְָצִמ
 ,םיִנָלֲעַּב ךס א ְּךיִו ןעֶניפעֶג הָוְצִמ ַא ףיוא 1
 ,ןעֶסייֵרּוצְסיֹוא ראָה ַא ריִזֲח ַא ןוֿפ הָוְצִמ ַא 2

 ,הָבָרָנ עֶניילק ַא ׁשְטאָה ןענראק ַא ןוֿפ םיֹוא טְסייֵר ןעֶמ ןעוֶו ,ןעֶמ טְגאָז ֹוזַא

 יררעֶטְניו ןְמוקיִפֲא רעֶסיֹורְג ּוצ א : םיֹוַא זְלאַה םנֿפ ןעֶכיִרְק תֹוצִמ ייֵרְד 8
 .רֵנ ןעֶגיִרְהעֶיְנִסיירְד ַא ןוֿפ הָציִצְמ יִד ןּוא תֹודּועְס-ׁשלׁש

 ,הָאִצְמ
 ,בּנִּנ ם'נוֿפ הָאיִצְמ ַא

 .לעֶרְלאָו רֶהעֶז הֶרֹהְס ַא ןייַא טָפיױק ןעֶמ ןעֶו

 תֹורָבֲע עֶלַא רעֶּביִא ןעֶמ טְזאָל הָוְקִמ רעֶד ןיִא
 .ןֶׁשְקמ

 ,ןייַרַא עֶטאָלְּב רעֶד ןיִא דיִמָּת טְלאַפ ןְׁשקַמ ַא 1

 םןֶׁשְקַע ,לָנְרעֶּפ -- ץ. 0/0ו0 == עֶטאָלּב

 ,ןַהַּכ-הֶאְרַמ
 2 ,ןֵהּכ-הֶאְרַמ זיִא רֶע

 | רעֶר זַא יןעֶּביִרְׁשעֶּב טְרעוֶו סע ּואוו ,הוּפּכ םֹוי ןוֿפ הַר ךֹונֲע רעֶד ןוֿפ ןעֶמעֶנעֶג זיִא סאָד

 ןרִנעֶג ןעֶמ  .םיִנָּפ ןיִא ּבְדאַפ טאַהעֶג טאָה ןּוא ןייֵׁש רֶהעֶו ןעֶנעוֶועֶג זיִא לֹודָ

 וו ןא ןעֶגיטג הקֲמ ליפ-וצ לעֶמיִּב א טאָה רעֶניא ןעֶו באְְנֶעֶר
 .םיִנָּפ ןיִא טוה ְךיֹוא ןוֿפְרעֶד

 ,ןֹוׁשָלדאַּפרמ
 .רָי-תַנְּתַמ ַא טְמּוק ןֹוׁשְלדאַּפְרַמ ַא ףיוא

 .רְנאַה רעֶד טיִמ שְטאַּפ ַא לאָמַא רֶע טְמּוקעֶּב ,ליֹומ וייַּב ַא טאָה רעֶנייֵא זַא

 0 ,ןֵתַמ-אָּׂשַמ

 ץ ,מאָנ טיִמ זיִא ןְּתַמ-אָּׂשַמ רעֶטְסעֶּב רעֶד

 ןא שִג נאַר ןעֶמ ןוא טאָג ןוֿ שמי יִ טאָ ,יד יא הָמָנִפ עְֶֶּ יִ .ה .ד
 ןעשְנּמ ןייק יצ ןעֶמי יי י+
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 ,דָׁשמ

 ,טיִנ ראָט אֵקָׁשמ - .געֶמ הָׁשֹמ יִּבַר

 ּוצ ןעֶּביִ ולְרעֶר ְךיִז געֶמ תיֵּבַהְ לַעַּב רעֶניִיַׁש ַא סאָו .ה .ד -- 2108980 == אֵקְׁשיאָמ

 5 יִּבַר .לָגְרעֶפ -- .ןעֶטְפעֶמְָא ׁשְנעֶמ רעֶטְסאָרְפ ןייֵק טינ ְךיז ראָט סאָר ,ןּורְמ
 ,ּונָּבַר הָשֹמ

 ןעֶגיִרְׁשעֶג טאָה ןּוא יֵניֵס גְראַּב םעֶד .ףיֹוא ןעֶגְנאַנעְֶמּורַא אָי זיִא ּונֵּבַר הָׁשִמ זַא 1
 ? טְרעֶהעֶג םֶהיֵא טאָה רעוֶו - ,"המלׁש יִנֲא!

 ןוֿפ תֹוׂשֲעַמ ייווְצ יֵר ׁטְׁשיִמְרעֶפ טאָה סאוָו ,ץֶרָאָה-סע ןַא טְנאָזעֶג לאָמַא טאָה יֹוזַא

 .יאָדְמְׁשַא םעֶד טיִמ ְךֶלֶּמַה הֹמלָׁש ןוֿפ ןּוא ,יֵניֵס ְאַּב ץיֶפיֹא ּונֵּבַר הָׁשֹמ

 | ,תּוויָנַע סיּונָּבַר הָׁשֹמ

 יג ,ביי ,רבדמב) .םֶדָאָה לֹּכִמ דֹאָמ ונֲע הָׁשֹמ ׁשיִאָהְו

 ןְעיוד גיִבייֵא ןעֶלעוֶו הָאְנׂש-הֶאנַקעֶׁשירעֶּבייַו ןוא הֶרֹּת יונַּבַר הֶשֹמ 8
 | עּנׁשְמ

 !ּביֹולְג -- עֶּנּוׁשְמ :טְנאָז ןעֶמ וַא 1

  ןעֶדניִּב ְּךיִד זאָל -- עֶנּוׁשְמ ּוד טְויִּב 2
 עְרעֶדְנַא ואָל ראָנ .רֶנאו רעֶד ןָא ּפאק ךיד עֶׁשְזנאָלְׁש - עֶּנׁשְמ וד טְזיִּב 8

 7 ,ְךאַמעֶג
 !עֶנּוׁשְמ ןּוא ,דְנּוועֶג ןּוא .ׁשיִרָּפ 4

 !ןעוֶויִרְג עֶנעֶגּוׁשְמ -- זְנעֶג עֶנעֶגּשְמ

 .רעֶדְניק עֶניעֶגי ׁשֶמ עֶמאַמ רעֶגיעֶגּוׁשיִמ ַא ןופ סיֹורַא לאַמַא ןעֶמּוק יֹוזַא

 ףֶרֹוטְמ .עֶנּוׁשְמ :ראוע .ּפאָק םעֶד םעֶנעֶי ראָנ טְהעֶרְדְרעפ ןּוא .ףֶרֹוטְמ .עֶנּוׁשְמ (}
 ( ֹוּדְסַח םֶלֹועְל יִּכ

 ,רעֶנ עֶּגּוׁשְמ
 (.בֶׁשֹויְמ : רעֶרָא) ,ראָלְק וּוַּּת םיִא טרעוֶו רעֶנעֶנּוׁשְמ רעֶכיִלְטיִא }

 ,םיֹוא רעֶטְסְנעֶפ יִד םעֶנעי ןעֶנאָלְׁש עֶנעֶּׁשְמ עֶלַא
 עֶּגּׁשְמ עֶרעֶדְנַא ראַפ ראָנ ןעֶנעֶז ייֵז .ה .ד

 ,ּוהְט םעֶלַא געֶמ רעֶנעֶגשְמ ַא 8
 יז טיִנ .םעֶנעֶי ראָנ טְגאָלְׁש רעֶנעֶנּׁשְמ א

 | גאז. 9 .לְנְרעפ

 ,דֵמּוׁשְמ
 ,ץונ ּוצ ְךיֹוא לאָמַא טמּוק הָחַּכְׁשִמ ַא ןיא דָמּוׁשְמ ַא

 עֶׁשיִדּי עֶנייַנ ןוֿפ ןעֶסיִו ְךאָנ ליִו ןּוא ,רעֶטְמַאעֶּב דעֶסיֹורְג א טְרעוֶו רֶע ןעֶֶו .3 .צ

 ,םיִבֹורְק
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 לי היִָמ

 ו) ראַנ רעֶר ראָנ ,ןעֶרעֶו טְלייֵהעֶג עֶקְנאַרְק עֶלַא ןעֶלעוֶו ,ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשְמ זַא 1 '
 | ,ןעֶבייֵלְב עקעילאק ַא

 ן 7 א טייֵהְקְנאַרָק ןיינ ןוֿפ םיִנ טְסייוֵו ראַנ רעֶד לייוו -- 2. סט == עקילאק

 ,הָאּופר ןייקןעֶנְנאַלְרעֶפ טיִנ ןיִהיִׁשֵמ ןּוֿפ

 ,רעֶנְלעֶז ַא ןְהּוז ןייֵמ זיִא ץֵחיִׁשָמ ּךֶרּוד

 ֵׁשְמ יֵצְרַנַא טעֶו ,ןעֶרעֶו םיֹורָג טעֶו ןָהּוז רֶהיִא זיִּב זַא ,טְפאָהעֶג טאָה עֶגיִדוי ַא

 ָפאָה יִד רעֶּבא יוִװ .טאַדְלאס ַא ראֿפ ןעֶרעֶו ןעֶמעֶנעֶגוצ טיִנ טעוֶו דְניִק רֶהיֵא . ןּוא
 ֲא רעֶּביִא זַא יןיַחי 4 ּוצ ן טאַהעֶג ַוְנעֶטעֶרְּפ ַא יז טאָה ,ןעֶראווְנ עֶג םָיקְמ טינ ויִא

 .ןעֶראוָועֶג רעֶגְלעֶז ַא ןְהּוז רֶהיֵא זיִא

 ,ןעֶריֹוּבעֶג טְכאַנ ןייַא ןיִא טיִנ טְרעוֶו ַחיִׁשָמ 8

 .לאָמַא ףיֹוא טיִנ ןעֶמּק ןעֶכַעֶניִטְכיִו ,עָמיֹוהְ

 ,ןֹוּכְשִמ
 יעָנעֶׁשעֶקְּב םֹולָׁש - תִיַּבַּב ןֹּכׁשַמ

 עי 8165260 == עֶנעֶׁשעֶק

 ,הָחָּפְׁשִמ
 ,הָחְרְסעְג רֶהיֵא ְּךיִז טאָה .הָחָּפְׁשִמ עֶכיֵלְטיִא 1

 הָנְבְלָח לע
 : ,םיֹוהְנ ּוצ ריִמ זיִא הָחַּפְׁשִמ יד ?

 ן'רי רעֶד .דַמָׁש רעֶד ּוצ טְרעֶרעֶגְנָא ןעֶדּי ַא לאָמַא טאה רעֶנאַיָפיִמ א : עֶטאָדְקעֶגַא

 { לאָז רעֶנאְָסיִמ רעֶר זַא .טְגנאַלְרעֶּפ טאָה רֶע ראָנ ,ןעֶועֶועֶג םיְִּסִמ רֶלאַּב ןיֹוש

 יד זַא ,ןעֶראוָועֶג רֶהאוָועֶג רעָּב ָא זיִא רּוי רעֶד יו . יע ךעֶלְקְרעֶד ןאְַגיִלעֶר עייִג יה

 | .הְהאָי ןיִא נאָמ ןעֶכיִלְטיִא ראַפ םעֶנייֵא טעמַּכ ,עֶניִלייֵה ליִּפ יֹזא טאָה עֶרהעֶל

 - ױםיֹוחְנ ּוצ ריִמ זיא הָהָּפְׁשִמ ידָי : ןעֶנירׁשעֶג טאָה ןּוא ,ןעֶמּוקעֶּב הָמְרַה רֶע

 ..טייַרְּב רעד ןיִא טיִנ רעֶּבא .נְנעֶל רעֶד ןיִא טְנעֶכעֶרעֶג ראָנ טְרעוֶו הָחַּפְׁשִמ 8

 יא סעֶמְהּומ ,סְרעֶמעֿפטיִנ רעֶּבֶא.ּעֶלקיִיֵא ,רעֶרְיִק ,רעֶטאָפ ראָנ טְנעֶכעֶר ןעֶמ .ה .ד
 .הָָפְׁשִמ רעֶד ןיִא טְּבייַלְּב םִע 4

 ןיםניעֶג ייֵנ ןיֿפ רעֶניִא ןוא .ןעֶטְראַק ןיא טֶליּפְׁש הָחְפְׁשִמ עֶצנאג א ןעוֶו ,ןעֶמ טְגאָ

 טֶּפׁשִמ
 ,ןעֶרעֶהְסיֹוא םיִדָדְצ עֶדִייֵּב ןעֶמ זּומ טָּפְׁשִמ םייַּב

 תֵרָׁשְמ
 ,ןייַלַא ריִד םע ּוהְט ןּוא .תֵרָׁשִמ ַא ריִד גניִד 1 סא ויי



 הָרוּהיְַּתַמ לו  .יתמ
 יי יקר יע רעיא יי א נט רע באיאנער יי רעדענדע עי טי עב זי בעי גבר רע רעדע ערע ביד עמ ריב רע לע דע ערע לערע עט טי

 ,ראַה רעֶד יו יֹוזַא זיִא תֶרֶׁשְמ רעֶד 2
 !דְניוו ְּךאַמ .הֵרָׁשִמ 8

 ומ רַע זַא ,תֶרָׁשְמ ןייַז ןוֿפ טְגְנאַלְרעֶפ רֶע סאוָו ,תִיָּבַה-לַעַּב רעֶנעֶמּוקעֶגְפיֹוא ןַא טְגאָז

 .ןעֶכאַ ֶטְסכלְעֶממא יד יא, עני ןוֿפ םעֶלַא
 ,תֹורָצ ראָנ תִיָּבַה-לַעַּב רעֶד טאָה .תֵרָׁשְמ ןעֶטְכעֶלְׁש ַא ןוֿפ 4

 ו ,תמ

 ?ןיירא (לעֶּבְמיִצ : רעֶרּאנ סיַּבִׁש ןיִא טֿפְראוַו רעוֶו ,ןעֶצְנאַמ ןעֶהעֶג םיִתָמ ייווְצ ןעוֶו 1
 .רעוָוְראַמ ,ןָהדַּב .ׂשֵּמַׁש : ןוֿפ תֹוביֵּמ יֵׁשאֶר זיִא ייִּבַׁש

 ,ןעֶנייוו ּוצ ְּךיִז טְסּולְג .ןעֶגיֹוא יִד ראֿפ טְגיִל תַמ סאָד ןִמ-לָּכ ?

 ְר ,הָרָוּתרןַּמִמ
 יהָרֹוּתרֹוַּתַמ ְּךאָנ ןיֹוׁש ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע

 .ןעֶמּוקעֶג טעֶּפְׁש ּוצ ןיֹוׁש זיא רֶע .ה .ד

 יב
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 טאטע שא יי יי שש שטר א .טר קי הי ר "ראי : ליע יי 1 12 טרעט
 5: יא טי יא אש : / יש א יא רע ;

 יב

 ,"אג;
 ד

 ,גיִצֿפְנוֿפ-ןּוא-ןייֵא זיִא יאָ 1
 (.אינ) ניִצנוֿפ-ןּוא-ןייֵא טפעֶרְמעֶּב "אָני לעֶטְרעוֶו סאָד

 ,ןעֶמאַרְּבעֶג ּבְלאַה זיִא 'אָע

 ןןעֶטְרעוֶו סאָד טֶּפָא ּוצ טְכיְֹּבעֶג רֶע סאָו ,םעֶנייאיניּוצ ןעֶמ טְגאָז רעֶטְרעוְכיְְִּׁש עֶריֵּ
 |- .('ט בי ,תומש) .חַסָּפ-ןַּבְרִק םייַּב "אָני טְראוָו סאָד טְנייֵמ ןעֶמ ןּוא = ,"אָני

 . 6 :ד א ד ד סי א ד

 .איִצ ומ .לֶנְרעֶפ

 : ,לעֶגאָנ
 ,עֶלעֶנעֶו ןְרעֶזייַא ןַא טְהיֵצ ,עֶלעֶגעֶג ןעֶדְליִנ א

 ,רֵבג סעֶלַא זיִא דְלעֶג .ה .ד

 ,לעֶדאָנ
 עמְלאַעֶ טיִנ קאַז ןייק ןיִא ןעֶמ ןעק לעֶדאָנ ַא

 ,לֶהָא .לֶגְרעָפ

 7 ,ואָנ
 טְנְנאַלְרעֶד טיִנ טְראָפ רעֶטְכייֵלְגנעֶה םעֶד ןּוא .ןעֶגאָלְׁשעֶצ ְּךיִז רֶע טאָה זאָנ יד

 ,קיִנילזַמ-םיִלָׁש רעֶד

 ןעֶהעֶגְכאָנ
 ,ּבלאק םעֶד הוק ַא יו .ְּךאָנ רֶהיֵא טְהעֶג רע

 א .לעֶדייֵמ ןייֵׁש ַא ְּךאָנ טֿפיֹול ןאַמ רעֶגְעי א ןעוֶו

 ,טְכאַנ
 .ץְראוַוׁש (ץעֶק :רעֶרָאפ היק עָלַא ןעֶנעֶז טְכאַנ ייַּב 1

 ןָֹרְפ ןוֿפ סַע טְנאָז ןעֶמ
 ,נעֶט עטְכעֶלְׁש ןעֶמ טאָה טְכעֶנ עֶטּוג ראֿפ 8

 רעֶטעֶּמְׁש טְרעוֶו א ,טְכעֶג עֶצְנאַנ טעֶליה סאו ,ןעֶשְנעֶמ םעֶנעֶסאַלעֶגְסיֹא ןא טְנימ ןעֶמ
 יקְנאַרְק

 : 0 ןּוהָמְכאָנ

 ,ןעֶטייַ ֶלַא ףיוא ןעֿפְראַַו ְּךיִז ןעֶמ וּומ פיל ּוהְטְכאָנ ליוִו ןעֶמ זַא 1
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 עץ יש ראש אש עי
 : + יט ר 1:

 ראַג ןלפ יי - לעֶגיופְטְב

 ,וָנּוא טְלעוֶו יִד טיִנ ,טְלעוֶו רעֶד ןּוהְטְכאָנ ןעוּומ ריִמ ?

 ,לעֶניֹופְטְכאַנ
 ,לעֶניֹוֿפְנאָמ א ןוֿפ רעֶסעֶּב לאָמַא טְגניִז לעֶניֹופְמְכאַנ ַא

 ,נאָמ ייַּב רֶיירֿפ רעֶטְסעֶּב רעֶד יוִו ,רְהעֶמ טְכאַנ ייַּב ןאַמ םייֵּב ּבייוַו ַא טיִלעַוּפ לאָמַא

 ,תּונָמֲאָנ
 .ןְרעֶדְנַא םעֶד טיִנ טְּביֹולְג ,תֹונָמֲאָנ ןייק טיִנ ןייֵלַא טאָה סאוָו רעֶד

 רֶע טאָה םיִנָּפ אֵזַא .ןעֶמאָנ ַא ראַפ טאָה רעֶנייֵא סאוָו

 ליֹומ םעד. ףיֹוא קְנאַרְק זיִא רעֶמּוטְׁש ַא ,ןעֶגיֹוא יד ףיֹוא קְנאַרְק ויִא רעֶדְניִלְּבָא 1

 ,םיִרָבֵא חימר עֶלַא ףיֹוא קְנאַרְק זיִא ראָנ ַא
 ,איִבָנ רעֶּבְלאַה ַא זיִא ראַנ רעֶצְנאַנַא ?

 ,..הנתנו... האובנ הלטנ שדקמה תיב ברחש םוימ : רּומָלֵּת םעֶד ןּֿפ ְךיִלְנייַׁשְרְהאוַו טְמאַטְׁש

 יא .ביי ,ארחב אבב) ."םיטושל

 ,הָמָהְּב עיִרָׁשִּכ ַא זיִא ראַנ רעֶטּג א 8
 ,ןעֶכאַמ ּוצ טיִנ ׁשּוריִּפ ןייק זיִא ראַנַא ףױא 4
 ,ןעקָלעֶמ רעֶנּולְק ַא יז ןעק ,רעֶנְרעֶה יִד ייַּב הּוק יד טְלאַה ראַנַא וא 9

 .5 הּוק .לֶנרעֶפ -- .טייַבְרַא סְראַג םיִנוֿפ ןעֶצּונ טְהיִצ רעֶנּולְק רעֶד .ה .ד

 טיִנ עֶנּולְק ןְהעֶצ םֶהיֵא ןעֶנעֶק .ןיירַא ןעֶנּורְּב ןיִא ןייטְׁש ַא טְפְראַו ראנ ַא זַא 6

 ,ןעֶמעֶנְסיֹוַא
 מיֹוא טיִנ עֶּולק ןְהעֶצ םֶהיֵא ןעֶנעֶק .ּןעֶטְראָנ ןיִא ייִטְׁש א טְפְראַו ראנ א זַא ?

 ,ןעֶמרְואוו

 יעָנולְק יד ןעֶׁשיוִוְצ טְנעֶכעֶרעֶג ְךיֹוא רֶע טְרעוֶו .טְניַוְׁש ראַנ א וא 8
 .(חיכ ,זיי ילשמ) בֵׁשֲחַי םֶכָח ׁשיִרֲהַמ ליִוָא םַּנ

 ,רעֶמעֶדְק יד ךיִז ןעֶיירְפ .קְראַמ ןֿפיֹוא ראַנ ַא טְקיִׁש ןעֶמ זַא 9
 -ָנאַנ רעֶד ןיִא ייֵז רֶע טְכאַמרעֶפ .ןעֶכאַמְרעֶפ ןעֶדאָל יִד ראַנ ַא טְקיִׁש ןעֶמ זַא 0

 ' ,טְדאָטְש רעֶצ
 ,טְכאַרְטעֶגְפיֹוא עֶנולק יד ןעֶּבאָה ,םיִו ּביל ןעֶּבאָה םיִנאָראַנ זַא 1

 אצ. 34, 78 .לגרעֿפ

 ,םיִאָתִּפ רָמֹוׁש ַא זיִא טאָנ לייוַו ,טוג יֹוזַא םיִנאָראַנ יִד זיִא םעֶד רעֶּביִא 2

 ,(ח ז"טק םילהת) .יד םיִאתִּפ רָמֹוׁש

 .ְךיִז ראֿפ לָכֵׂש ןייַז טאָה ראַנ רעֶכיִלְטיִא 8
 .נּולְק זיִא רע זַא ,טְנייֵמ ראַנ רעֶכיִלְטיִא 4

 ןְרעֶדְנַא ןְפיֹוא ןיִבָמ ַא זיִא ראַנ ןייֵא 2
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 ,םיִנאָראַנ ְּךַס ַא טְכאַמ ראנ ןייֵא 14

 ,ןעֿפױקרעֿפ ןעֶנעֶק עֶּולְק ןְהעֶצ רעֶרייֵא ,ןעַֿפױקְנייַא רֶהעֶמ ןעק ראַנ ןייֵא

 -- ןרעֶפְטִנֶע ןעֶנעֶק ענולק ןְהעֶצ רעֶדייֵא .ןעֶנעֶרְפ רֶהעֶמ ןעֶק ראנ ןייֵא 8
 ,"ראַנ ןייק טינ רעֶּבֶא ןיִב ְּךיִאי -- !ןייַרַא דאָּב ןיִא םיִנאֶראַנ עֶלַא 9

 עָלאי טְקִש ןעֶמ וַא ,טְרעֶהעֶג טאָה רֶע יו ,ןעֶּפאָרְמעֶג טְלְהיִפעֶג לאָמַא ְךיִז טאָה ראַנ א
 | 9 ךְראַּפ .לֶנְיעֶפ -- .ןייַרַא ראַּב ןיִא םיִנאֶראַנ

 ,ןעֶגְראָז ּוצ סאוָו טיִנ ןעֶּבאָה דרעָֿפ ַא ןּוא ראַנ ַא 90

 יז ראֿפ עֶרעֶדְנַא ןעֶנְראָז סֶע לייוַו
 ,רָזָנ ַא זיִא ,ראָנ ַא 1
 .רעיֿפ עֶלַא ףיֹוא עקעֶילאק ַא ויִא ראנ א םָק

 ,סיֿפ יִד ףיֹוא ןּוא דְנעֶה יַד ףיֹוא עקעֶיְלאק ַא זיִא רֶע -- ע. 2816א4 == עקעיֶלאָק

 .ְךיִז ראֿפ דְנּועֶג זיִא ראַנַא 8
 | אז. 13 .לָגְרעָפ

 ,(ןעֶּבאָה טיִנ רֶסֶמ ןייֵק ףְראַד... : ראו ,רֶסֶמ רעֶנעֶנייֵא ןייַז זיִא ראַנַא 4
 ,הַַָנ-לעּב ַא דיִמָּת זיִא ראַנ ַא 5
 (תֶחֶּת םעֶר :רעֶרָאנ םיִנָּפ םאָד ְךיִז טְסעֶנְרעֶפ ןּוא .ןייַרא דאָּב ןיִא טְהעֶג ראָנ ַא 6

 .ןעֶשאַווּוצְבָא
 ,גּולק רע ויִא ,גיֹוט םֶהיֵא סאוָו ּוצ ןּוא .ראַנ ַא ,ראַנ ַא סל

 אז 60 .לֶנְרעֶפ

 - !ְךיִז טלעקיוש ןּוא דאַנ ַא ,ראנ א 8

 .טְלעֶו ןייַו סיֹוא ְךאָד טְרָהיָפ רֶע
 .טְמעֶנ רעֶנּולְק ַא ,טיִנ ראנַא 9

 ,ןעֶניֹא יד ןָא ןעֶנּולְק ַא .םיִנָּפ םעֶד ןָא ןעֶמ טְנעֶקרעֶד ראנ ַא 40
 ,ּבייַו ןייֵׁש ַא טאָה דאנַא 1

 אז- 46 .לֶנְרעֶפ -- .עֶטאָדְקעֶנַא ןַא ףיֹוא ְךיִז טְהיִצעֶּב

 .טְלעוֶו עֶנייֵׁש ַא טאָה ראנ ַא
 9 רעֶגּולְק .לֶנְרעֶפ -- .טְלעוֶו רעֶד ןוֿפ תֹורֵצ יד שינ טְהעֶטְׁשְרעֶּפ רֶע לייוַו

 ,תּורָח טאָה ראַנַא 8
 זיִא רֶע לייַו ,לעֶּביִאְראֿפ טיִנ םֶהיֵא ןעֶמ טאָה ,ליװ רֶע סאָו ןעֶנאָז ןּוא ןּוהש געֶמ רֶע

 ש

 ,ראַנ ַא ְךיִּבעָנ
 ,םיִז ּביִל טאָה ראַנַא 4

 זש 1 4 גרעֿפ

 .םיִנ (טֵרָא ןייק :רעֶרַא טְדאָטְׁש ןייק טאָה ראַנ ַא 9
 .טְמּוק רע ןיִהּואוו ,ראַנ ַא םּוטעֶמּוא זיִא רֶע .ה .ד

 .ןעֶגעֶר ןְהָא טְסקאוַו ראַנַא 6
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 ראַנ 178

 ,ןייַרַא טיֹורק ןיא יוִו ,טְסקאוַו ראַנ ַא
 .ךייַר םֹולָח ןיִא טְרעוֶו ראנַא 8
 .רעֶיֹוז טיִנ טְרעֶוֶו רעֶפאוַו ןּוא טלַא טיִנ טְרעֶו ראַנ א 89

 .ׁשיִראַנ .לֶנְרעֶפ

 ,טְנאָז רֶע סאוָו ,טְסייוו רעֶנּולְק ַא ןּוא ,טְסייוֵו רֶע סאוָו ,טְגאָז ראַנ א 40
 ,רעֶייֵא רעֶּביִא טיִנ ןעֶמ טְצעֶז ראנ א 1

 ןעֶהעֶגּוצְמּוא טיִמְרעֶד יװ טיִנ טְסייַו רֶע סאָו ְךאוַא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא טיִנ םֶהיֵא ראָט ןעֶמ .ה ,ד

 ,ראַּפְׁש ןעוֶויֹוא םעֶד ׁשְטאָח ראַנ ַא 42
 -ְךעֶטְנּוא םֶהיֵא טיִמ ןעֶק ןעֶמ זַא ,סיֹורְנ יֹוזַא זיִא ראַנ רעֶד -- ק. 6806 == ׁשְטאָה

 .ןעֶויֹוא ןעֶטְלַא ןַא ןעֶראַפְׁש
 ,תֹומֹולֲח עֶׁשיִראַנ ּךיִז ןעיֶמֹולֲה ראַנ ;

 עי טיִנ שייִּבְרַא עֶּבְלאַה ןייק ןעֶמ ראָט ראַנ ַא 44 |
 .װ .ז .א ןעֶמּוק סיֹורַא טעוֶו םייֵבְרַא יִד יוִו ,תֹויְׁשִק טְנעֶרֿפעֶג גיִדְנעֶטְשעֶּב טְלאוָו רֶע םּוראָו |

 ,לאָמ ייֵרְד טְכאַל ראַנ ַא 48 |

 טגערְפ ןעֶמ זַא ,לאָמ עֶטייֵוְצ סאָד ! ןעֶכאַל עֶלַא לייוַ ,רֶעי טְכאַל .לאמ עֶטׁשְרֶע םאָר |
 ץטיִו םעֶר םֶהיִא טְרעֶלְקְעֶר ןעֶמ זַא ,לאָמ עֶטיְִר סאָר !טְנאַל רַעסאָו ראֿפ ,םֶהיֵא :

 .טְבעֶר טְׁשרעֶ רע טְכאַל .הֶׂשֵעַמ רעֶד ןוֿפ
 ,בַתָּכ ַא טיִמ ראַנ ַא 4(

 ןעֶפרעֶגסיֹא םיכָאלַמ יִד ןעֶּבאָה םֶלֹע-חַארּב ייַּב זַא .שָלְהעצְעֶר קלאפ סאָר :
 בייַ ןיֵׁש א ןעֶמיקעֶב טעֶו רעֶר ,טְלעֶו רעֶר ףיֹוא רַאַנ א ןייַז ליִװ סֶע רעֶו
 ראַנ ַא ְךיִז טאָה לאָמַא יב ,ןעֶמעֶנְרעֶּביִא טְלאוָועֶג טיִנ סאָד טאָה רעֶנייק

 עֶנייֵׁש סאָר יִדָּכ ,בֵתָּכ ַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לאָז ןעֶמ ,טְגְנאַלְרעֶפ טאָה רע ראָנ ,טעֶדְלעֶמעֶג

 .ראַנ רעֶטְכעֶר רעֶד זיִא רֶע זא .ןעֶּביֹולְג םֶהיֵא לאָז ּבייַַו

 ,םיֹורַא דאָּב םעֶד םיֹוא ּוליֿפֲא ןעֶמ טְראַנ ראנ ַא 4}
 ,רֵבָח ןייַז טְמעֶׁשְרעֶפ ראַנ ַא 48

 .ףיִז טְמעֶׁשְרעֶפ רַנֲח ןיינ ּוליַפֲא זַא ,טייקְׁשיִראַנ סיֹורְג אֵזַא לאָמַא טְנאָז רע;

 א"

 ,טְראוָו ְךייֵלְג א ןעֶנאָז לאָמַא ךיֹא ןעק ראָנ ַא 9
 ,ןעֶראַנְסיֹוא טיִנ ןעֶמ ןעק ראנ ַא 0

 .ןעֶשיִקׁשיראַ עני עֶלַא ףיֹוא ןעֶמּק שיִנ ןעק ןעֶמ .ה .ה
 ,ןייַרַא ןְדעֶדג ןיִא טיִנ ןעק ראַנ א 1

 -ּוצּפיֹוא םֶהיֵא םיִנ לֶכָׂש ןייק טאָה ןּוא ,טייֵרְּב רעֶד ןיִא ןעֶקעֶטְׁש םעֶד טְלאַה רע לייוו

 .2 קעֶדֹוח .לֶגרעפ -- .גְנעֶל רעֶר ןיִא ןעֶלעֶטְׁש
 ,םיוראָּפ ןעֶמ טְקיִׁש ראַנ ַא פ

 ,רעֶהירֿפ םֶהיֵא ןעֶמ טְקיִׁש ,הָנָּכַס ַא זיִא סע ּואװ .ה ,ד
 זה

 א עי
 א טא אט ש



 176 ראנ

 .דנאַש ַא ויִא רעֶנעֶגייֵא ןַא העֶטְכעֶלעֶג ַא ויִא ראַנ רעֶדְמעֶדְפ א 84
 ןאז- 63 .לֶגְרעֶּפ

 ,ןעֶנאַהְרעֶפ טיִנ דֹוס ןייק זיִא דְניִק ַא ייֵּב ןּוא ראַנ ַא ייַּב 4
 אז. 1 ליע

 ,ןעֶראַנּוצסיֹוא דֹוס ַא טְכייַל זיִא ראַנ ַא ייּב 9
 .גיִרְּביִא גְנּוצ יִד ןּוא דְנעֶה יִד ןעֶנעֶז ראַנ ַא ייַּב 6

 .ליֿפ"ּוצ טְרעֶר ןּוא ןָא סעֶלַא טְרֶהיִר רֶע .ה .ד

 ,םֶכָח רעֶׁשיִמייֵה ַא רעֶדייֵא ,ראַנ רעֶטְרעֶדְנאַוַועֶג ַא רעֶסעֶּב טל
 ,דאָנ ַא יוִו ןעֶּבְראַטְׁשעֶג ,ראנ א יוִו טְּבעֶלעֶג 8

 9 (וסעט.) ןעֶּבעֶל .לֶגְרעֶּפ

 .ןעֶכאַמ טיִנ ליימ ןְראֿפ לעֶטעֶרְּב-טְנעֶלאָׁשְט ןייק ןעֶמ ןעק ראַנ םעֶד 9

 אז 56 .לֶגיעֶפ -- .ןעֶּפאָטְׂשְרעֶפ טיִנ ליֹומ סאָר םֶהיֵא ןעק; ןעֶמ
 ,גולק ְךיִז ראֿפ זיִא ראַנ רעֶטְסעֶרְג רעֶד 0

 ןאז. 7 .לְגְרעֶפ

 ,רעֶסאוַו עֶטעֶׁשעֶר ַא ןיִא טְסעֶמ רע -- ?דאַנ ַא טּוהְט סאָו 1
 ןע. 12682010 == עֶטעֶׁשעֶר

 .ןעֶלאַֿפְרעַּפ זיִא ,ןָא ראַנ םעֶד טְּבעֶלק ןעֶמ סאוָו (ֵק
 טֶכאַלעֶג ְךיֹוא ְךיִא טְלאוָו .ןייֵמ ןעֶזעוֶועֶג טיִג טְלאוָו ראַנ רעֶד ןעוֶו 3

 | אז 85 .לְגרעַפ

 ,רעצ רעֶניִּבייֵא ןַא זיִא ,ראנ ַא טיִמ 4
 ,ןעֶּבאָה םיִנ חּוּכיִו ןייק ןעֶמ ראָט ראַנ ַא טיִמ 8
 טא טיִנ סעוֶואָטאַק ןייק ןעֶמ ראָט ראַנ ַא טיִמ ((
 ,ראַנ םוצ ןעֶכאַמ לאָמַא ְּךיִז וּומ ןעֶמ (}

 ףןעֶנעֶר ןהָא ןעפקאנ עוָוִּפאַרְק ןוא םיִנאָראנ 8
 1. אןהחענג ; ק. ןסאז2ץש8 == ץוויָפאְרְק

 יו

1" 

 הקִמ ְּביילְּב הֵּקִמ ןּוא -- ראַנ טְּביילְּב ראַנ (9
 ,םֶהיֵא טְּפּוטְׁש .ראַנ רעֶד - ,טְכאַל רֶע ?0

 .ראַנ ַא זיִא רע; לייוו ראָג ,עֶכאַזּוא ןַא ןְהָא טְכאַל רעֶנייֵא ןעוֶו

 ,ןעֶנאַהְרעֶּפ טיִנ דֹוס ןייק זיִא ראַנ ַא ראֿפ 1
 ןאז 84 .לֶגְרעֶפ

 ,טְכאַמעֶג טיִנ תֹונּקִת ןייק ןעֶנעֶז םיִנאָראַנ ראֿפ ְלֵק
 ד }4 - ,ןעֶגְניִרְּב טיִנ הָיַאר ןייק ןעֶמ ןעק ראנ א ןוֿפ 8

 ,(יב ,'ל ,הדנ ;'ב ,ר"ק ,תבש) .םיטושה ןמ היאר ןיאיבמ ןיא

 .,םיִנאָראַנ ןעֶׁשיוֵוְצ רענולק ַא ןוא .עֶנּולְק ןעֶשיוִוְצ ראנ ַא :טְסאָל וצ ןעֶלאֿפ ייֵוְצ 74 - 2004
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 .ךעֶקעֶל ריִמ ּביִנ ראָנ .ראַנ ְךיִמ ףּור 5

 | ע קע ל .לֶנְרעֶפ--.םיִ ביל טאָהראַנ א זַא ,ןאז- 4 טְראָוְכִרפְׁש םעֶד ףיֹוא ְךי טְהיִצעֶּב

 ראָנ .םֶהיֵא טיִנ ראָג טְנייֵמ ןעֶמ זַא .רע טְגאָז .לעֶסייֵטְׁש ןיִא ראַנ םעֶד םיֹוטְׁש ל6

 .רעָּפעֶּפ םעֶד
 ,(ב"כ ,ז"כ ילשמ ּונָמִמ תְלַוָא רּוסָת אל שֵּתְכַמָּב ליִוֲאֵה תֶא ׁשֹותָכָּת םֶא

 = ג

 ,יֹורְג טיִנ לאָמ ןייֵק טְרעֶו ּפאק רעֶׁשיִראַנ ַא

 ,39 ר א ַנ .לֶגְרעפ

 ,טייֵקְׁשיִר

 ,טייֵקְׁשיִראַנ ַא טְראָפ םַע ויִא ,לאָמַא ּוליִפֲא טאָרעֶג טייֵקְׁשיִראַנ ַא א 1

 .ךיִז טקְנעֶדעֶג טייקשיראנ ַא 9

 יאֿפ ןעֶעֶועֶג זיִא םָעסאָו .טייִייְק א ןָא ְךז טְגְהאַמְרעֶר ןעֶמ ןעֶו ,ןעֶמ טְנאָ יֹזַ
 .ןעֶרְהאָי ְךֵפ ַא

 יקְלאָה ןייא ףיֹוא .ןעֶסְקאוַו .ץְלאָטְׁש ןּוא טייקשיראנ 8

7 
 ןיֵלַא ְּךיִו ראָנ .םעֶנעֶי טיִנ טְראַנ ןעֶמ }

 ,ןיילַא ְּךיִז ,םְנעֶהאָנ רעֶד ןוֿפ :ןעֶטייל ןעֶמ טְראַנ ןעֶטייוו ןּוֿפ 9

 .ןעֶכאק,ּוצ סאוָו טייֵל עֶמעֶרָא יִד ןעֶּבאָה .ןעֶכאָז םיִדיִנְנ יד זַא 1
 5 יִׁשֹוע .לֵגְרעֶפ -- .תֹוָרנ טייַל עֶמֶרָא יִד ןעֶמ טְלייהְט .קְנאַרְק טְרעוֶו ריגָנ ַא זַא לימ = |
 ְךאָל ַא םיֹוא ְךיז ןעֶמ טְּבייר .דיִָנ ַא ןָא ךיז טְּבייֵר ןעֶמ זַא ָכ

8 = 

 יז ןעָּבייַה .לָנְרעפ

 יעָנעֶטעֶמְס ץאק ַא יוִו ,דֹובָּכ דְנייַּפ טאָה דיִנָנַא

 ,רֹוהָנייִּגַס ןֹוׁשלְּ יד ןפ טעות = עֶנעֶטעֶמְס

 ,עֶנעֶׁשעֶק ןיא ץֶרָאְּךרַּד ןייַז טְנאָרְט דיִגָנ א 4

 רעֶּפְְנעַעֿפ רֶלעֶג ןיִטימ ןעק רעוא .ךיִלמעֶג טְניֵמ רע --- ע- ט163960 == עֶנעֶׁשעֶק;
 .טּוהְמ רע סאָו ,תֹולוַע עֶלַא

 ְךיילְנ טיִנ ְךאָנ ויִא .ףיֹוא טְמּוק ןאַמדםעֶרָא ןַא ןוא .ּבָא טְמּוק ריִנָנ א 8

 .ןעֶטְלעוֶו עֶדייֵּב ןעֿפאַׁש ךיז ןעק ריִנָנ א (
 יעָפאַׁש ְךיִז ןעק  ןּוא ,ןְּט פג עֶרעֶרַא ְךיֹוא ןּוא ןעֶּבעֶל טּג ְךיִז ראֿפ ןעק רֶע .ה .ד

 .אָּבַה לע ןּוא הֶּזַה םֶלֹוע

 הָמְבָח םנאמיםעֶרָא םעֶר יו רָע טְיִנטייקְשיִראנ סיי םעֶד
 ,ןעֶצְראַה ןיִא ןאַמ-םעֶרָא רעד ןּוא .עֶנעֶשעֶק ןיִא טאָנ ןייַז טְנאָרְט דיִגָנ רעֶד 8

 ק. 180826/ == ץֶנעֶׁשעֶק
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 .ןעֶגעֶמרעֶּפ

 .ףיוא לעֶטיוִוק ס'דִיִגנ םעֶד ְךאָנ טְליִג .ריִגָנ ַא ןיִיַז ּוצ גּונעֶג טיִנ

 .ְךעֶל'םיִדיִגְנ סיֹורַא ןעֶמּוק םיִדָיִנְנ ּוֿפ

 יעָסיֹווְנ עֶניֹוזַא טיִנ ןיֹוׁש רעֶּבָא  ,םיִדָיָגְנ ְךאָנ ְךיֹוא ולפַא ןעֶנעֶז רעֶדְניִק יִד .ה .ד

 ג

 .טיִנ ןאַמ-םעֶרָא םייַּב ךיִז טְניֿפעֶג .ְךיִז טְרעֶנְלאַוְרעֶּפ דיִנָנ ַא ייַּב סאוָו
1 
ֶ 

 | ,ץאַׁש ַא ויִא דָסֶח-תּוליִמְּנ ַא ,ץאַרק ַא זיִא הֶבָדְנ ַא
 ןופ ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ֶפֶא ןעק רֶסֶהיִתּוליִמְּג ַא רעֶּבָא ,לייְַעֶד ףיֹוא ראָנ טָפְלעֶה הָנָדְנ ַא

 .ןעוֶואַטאַרְסיֹורַא הָרָצ רעֶפיֹורְג ַא

 ,תּונָכְרַׁש ףיוא געוֶוַא טְהעֶג ןֵדְנ רעֶד
 ,לאַטיִּפאק סאָד ףיֹוא ןעֶסֶע תֹואָצֹוה יִד סאוָו ,טפעֶׁשעֶג ַא .ה .ד

 ,אָתּורְבַחְּב לעֶבייֵמ םעֶד טיִמ ןעֶנעֶז .הָׁשּורְי ןּוא ןֵדְנ
 ,טיִנ םּויִק ןייק ןעֶּבאָה ייֵז ,ה .ד

 ,טְסעֶרָפ יִד רעֶּביִא ןְרעֶייד .טסעק ןוא ןֵדְנ
 .גְנאַל טיִנ ןְרעֶיֹוד ייֵז

 ,טיִנ הָחָלְצַה ןייק טאָה דְלעֶגַדְנ
 ןְנרעֶפ -- .שִ הָחָהצַה ןייק ךיֹא טאָה רֶלעֶג-הֶׁשֹרְי זא ,ןעֶגאָז רעֶטְרעֶוכִרּפְׁש עֶרעְֶנַ

 .2 הָׂשּורְי

 יו ןייֵק טיִנ רעֶּבָא .ןעֶּבעֶג ןְרעֶטְלע ןעֶנעֶק ןדִנ
 5 ןְרעֶטְלִע .לנרעֶפ

 ןֵדָנ רעֶיְִלעֶטְרעֶטְׁשְנייַלְק א זיִא םיִבּוהְז גיק
 ןרעֶפ עֶגידְלעֶטְרעֶטְׁשֶעילק/ רעֶּביִא שעֶטאּפִׁש ןעֶמ -- .ןעֶרְליג עֶׁשיִליֹוּפ 150 = ניק

 יסְנעֶגעֶמ

 | | .רעֶטְכעֶלְׁש םֶהיֵא טְכאַמ קיִלְנ םאָד - .רעֶסעֶּב ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד טְכאַמ טיונ יד
 ,לָכֵׂש םעֶד טפְראַׁש טיֹונ יד
 ,טיֹומ רעֶד יוִו רעגרע זיִא ,טיונ
 ,רעֶסעֶלְׁש טְכיֵרְּב תֹוּלַּד ,ןעֶייֵא טְכיִרְּב טיֹונ

 : .ןעֶכאָו רעד ןיִא חֶּבַׁש םעֶד ןָא ןעֶמ טּוהְמ טיֹנ ראֿפ
 ןיִלעֶג ןייק-טינ טאָה ןעֶמ לייַו.רעֶריֵלְק-תִֶׁש יד ןעֶכאוו רעֶד ןיִא טְנאְָּ ןעֶמ .ה .ד

 ֹױ

 .רעֶיילקעֶרעֶרְנַא ןעֶכאַמ יצ יז
 ,םיֹורְּב-סייוַו ןעֶמ טְסע .טיֹונ ראַפ

 ,תָּבַׁש ןּוֿפ ןעֶּבִילּבעֶג זיִא יִז סאוָו ,הֶּלַח יִר ראָנ טְסֶע ןעֶמ .ה .ד

 אי טא יי ' :
 רע יא ר יא ריי עא



 / סעיינ ןל9

 .חמרןעצאק ןֶמיִמ חנ 1 |/
  ,יאַנרעֶסיֹוְַא זיִא ןּוא ,חנ טְסייֵה רע סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןוֿפ םעֶואָטאַק ןיא ןעֶמ טְגאָז יֹוַא |

 : -  ףעֶוייֵרְג ןעֶּביִו טיִמ 'ַחֹני טְּבייַרְׁש רֶע
 : ןוא .,ןעֶירְג ןעֶּביִז טיִמ יַֹני .לעֶטְרעֶו סאָד ןעֶּבירְׁש יצ .ְךאַז עֶטְכייֵל ןייֵק טיִנ זיִא םע

 ,יכע ָאֵיֹוװ ןקּבירׁשעֶג ְךיְִמעֶג טאָה רֶע ,ןעֶזיִועֶּב ניק יד ץֶרָאָה-םע ןא טאָה ךאָר

 | | דָמָה
 .הָמָָׁנ יד ןעֶהעְֶפיֹוא ןעק .הָמָחְנ יד טְמּוק םִע רעֶרייֵא

8 | 
 0 הָמְרַח דיִמָּת טאָה עָטניִבָר

 / ,הָמרַח טָּפֶא טאָה רֶע סאו ,ןעָשְנעֶמ א ןוֿפ סעוואטאַק ןיִא ןעֶמ טְגאָז יזַא

 ו יּפאָק ןְפיֹוא רעֶנעֶי טעֶרְט .גירדינ ּוצ ְּךיִז טְלאַה ןעֶמ וַא 1
 .  .קאַלק םעֶד:רעֶרָאנ דְנאַה יד רעֶטְנוא ןעֶמ טְנעֶל .םֶנעֶּפאַקְּוצ גיִדְדינ זיִא םִע זַא

 ְֹו .ןעק ןעֶמ יו ,ןעֿפְלעֶה ְךיִז זּומ ןעֶמ יה .ד - קץ. אטזמע == קאַלּוק

 : .דייל עֶוייֵּב ַא זיִא לֶטיִנ
 ו ,ןעֶמְכאַנְהייוַו == תה/ג1פ ןעֶׁשיִנייַטאַל םיִנוֿפ ,לָמיִ

 ּו
 ֶו .טלאַק זיִא ,טְלַא םאוָו -- ייֵרְמעֶנ זיִא ,ייֵנ סאוָו

 ,אֵרְמ
 ,ילֵאָרְׂשִי-עמֶׁשי ןייק ןעֶנאָז טיִנ ןעֶמ ראָמ אֵרְטייֵנ ןיִא

 / םֵש א ןעֶּבאָה רעֶנְראָוְנייַא עֶרָיִא סאָו ,ןְראָנניא ןיִא םֶראָמְׁש ַא זיִא ((אסטוזס) ארי
 װ לייו ,ילֵאָרְׂשִי-עֵמְׁשי ןעֶגאָז ּוצ אָרֹומ ןעֶּבאָה ןעֶרּוי עֶגיֵטְראָד יִד .םיִבָּנִ עֶסיֹורְג ראֿפ

 ןּוֿפ לעֶרעֶגייַנ סאָר ייֵ ןעֶמ ןעק לייַוְרעֶר ןּוא ,ןעקירדּוצ ןעֶג'ֹוא יִד ייַּבְעֶר זימ ןעֶמ
 : .ןעֶנעיֶבְנִַסיֹורַא עֶנעֶׁשעֶק רעֶד

 | ,םניינ
 .תמ זיִא ֶניִרעֶהְטאַק םָשיינ א }/

 .ןעֶלְחעֶצְרעֶר הָׂשֲעַמ עֶטְלַא ןַא טְרעֶח ןעֶמ זַא ,דְנאַלְפּר ןיִא ןעֶמ טְגאָז יֹוזַא
 ,תמ זיִא עֶלעֶיֶנאַי לארכ .םעֶיינ ַא ?

 כיֵלְמעֶג רעֶר ייַּב ןעֶליֹוּפ ןיִא ןעֶמ טְנאָז -- עי אזסו ,8606110 == עֶלעֶיֶנאַי .לאָרְק

 .טייֵהְנעֶגעֶלעֶג 247
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 180 רעֶגְרעֶּטְכיִג

 א .רעֶגְרעֶטְכיִנ
 ,גנּוצ רע ףיֹוא רֹוּכִש םייַּב ויִא ,גָנּול רעֶד ףיֹוא םעֶנְרעֶטְכיִנ ַא ייַּב סאוָו

 | ינָנּול .לֶגעֶֿפ
 : | | יןֶסיִנ

 . ראָנ,. :ראוו געֶנעֶי ראַּפ ראָנ רעֶּבָא - ןעֶּבְראַמְׁש ּוצ טּונ זיִא ןֶסיִנ םיִא 1
 ,(רֶהיֵא רעֶסעֶּב

 יה ןיק עמ יג םיִא טיִנ ראָט ןעֶמ זא ,ןיד א זיִא סֶע .ירַאי טי ליֵפְׁשְטְראָו
 | טאָד טְניימ רעֶּביִִו .(מיכת יס חספ תוכלה ,םייח הרוא ע'שנ ןעֶרעֶיֹורְט ןּא ןעֶגא

 ׁשֶנֹװוֿפ רּוָּפ ןעֶנעֶז ןְיג םיִא ןעֶּבראַטְׁש סאָו ןעֶׁשְנעֶמ יִר זַא ,קְלאָפ
 ןֶסיִב רעֶרעֶייִהְט ַא ויִא סי ׁשרֹהדשאר

 נעָמ טְכַא יר ףיֹואעֶטייִרגְנָא סעֶלַא זימ ןעֶמ לייוַו ,ָלעֶג ךס ַא טְסאק סי ׁשֶרֹח רעֶד
 .הֵסָּפ ןיֿפ

 ירָיַא שדח-שת ;ןעָׁשיק ן'ְרעֶטְנּא קּוׁשְטנאק םעד ןעֶמ טְנעֶל ,ָסיֵנ ׁשֶדֹחיׁשאֹר
 | ,ריִפַא קּוׁשְשְנאק םעֶד ןעֶמ טְמעֶנ

 ,םיִָּמַלְמ ייַּב לעֶנעֶר-רֶדֶה ַא -- ע. אשנוסעט8 == קּוׁשְטִנאקנ

 ו 5

 ז
! 
5 

0 
3 
5 
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 .ןעֶסיִנ
 ,ךיוא ןעֶניִל ַא ףיֹוא לאָמַא טְסיִנ רֶע

 טאָה ןעֶמ סאוָו ,אָד זַא ,ןָמיִס א סע;זיִא ,טְסיִנ רעֶניֵא ןעוֶו זַא .טְּביולְג קְלאָפ סאָד

 .רעָּבָא טְפיִנ -- טְאוְניִרְפְׁש סאָד טְנאָז --רעֶכְנאַמ .תָמָא ןַא זיִא ,טְרעֶרעֶג רעֶהיִרָפ
 .ְךֹוא ןעֶניִל א ףיֹוא

 ,םקינ
 ,ןעֶניֹוא יִד ּוצ טּונ זיִא םֹקִיַנ

 ,יסְטְכיִני ןּוא (רעֶסאוַו-ןעֶניֹוא ןַא) יסקינ; ןעֶׁשיווְצ ליְִּׁשְׂשְראָו

 .גְראַּבְנעֶריִנ
 ?ויֹוה ןייֵק טְראָד ּבאָה ְּךיִא זַא .נְראַּבְנעֶריִנ ריִמ גיֹוט סאוָו

 .טְכיֹוּבעֶג רֶנאַלְשְטייַר ןיִא טְרעֶו טְראָוְכיִרְּפְׁש סאָד
 ,טְׁשיִנ

 .טְסיִמ ןייַז ףיֹוא ףיִקַּת ַא זיִא .טְׁשיִנ רעֶכיִלְטיִא
 ,םהיא סיֹוא טיִנ ראָנ ְךיִז טְכאַמ טְלעוֶו יִד סאָו ,עֶלעֶׁשְנעֶמ ןילק ַא ראָנ טְסייֵה יטְׁשיִנ

 ,םָנ

 .ןייַ ְּךֵמֹוס טיִנ ְּךיִז ןעֶמ ראָט םִנ ַא ףיֹוא }

 ,ןעֶואָלְרעֶפ טיִנ ְּךיִז ןעֶמ ראָט םיִּסִנ ףיֹוא
 .('ב ,ריס ,םיחספ) .סנה לע ןיכמוס ןיא

 . ןעֶלְהאָצ ּוצ םּוכְס רע טְראָּפְׁשְרעֶפ ,תֹוּלַּד םעֶד טאָה עֶטאַט רעֶד סאוָו םנ ַא 9
 .ןהּז רעֶׁשיִראַנ ַא טְנאָזעֶג לאָמַא טאָה יֹוזַא



 | .םנ רעֶניִכליִמ ַא ןעֶפאָרְטעֶ ְךיז טאָה םִע 4
 ךאַז עֶכיְִנהעוֶועֶג ץנאַנ א יז טְּפעֶרְט סע ןעוֶו ,טְרֵאסְנעֶרעֶר עֶטְּפאַהְצְרעֶׁש ַא

 .ןעֶמעֶנ

 ,דְנעֶה יד רעֶּביִא ןעֶמ טְנאָלְׁש ,טְמעֶנ ןעֶמ זַא 1
 ,רְנעֶו יֵד טיִנ ןעֶמעֶנ .דְנעֶה יִד טיִנ ןעֶמעֶנ סע וַא 9

 2 ןּוא ,ןעֶמעֶנעֶגּוצ סעָּפע טאָה רע זַא ,רֵׁשֹוה םעֶנייֵא זיִא ןעֶמ ןעֶו ,ןעֶמ טְגאָז יֹוזַא

 ,סע ניי |

 ןייֵלַא ךיִז טְמעֶנ ןעֶמ זַא ןּוא) ;טיִנ ןעֶמ טאָה סאד .ןייֵלַא טיִנ ְךיִז טְמעֶנ ןעֶמ םאוָו ;}

 .(דנעֶה יד רעֶּביִא ןעֶמ טְנאלְׁש
 7 אג. 1 .לָנרעַפ

 ,ןעֶּבעֶג ּוצ דְנייֿפ טאָה .ןעֶמעֶנ ּוצ ּביִל טאָה סע רעֶו 4

 .ןְהאָמ -- יחַּקִּתי .םעֶנ - 'םֶלֹועְלי 8
 וליִפֲא טְמעֶנ רֶע סאוָו ,יעָנייֵא טְכאַּמ - רעֶטְרעֶו ייֵוְצ יִד ףיֹוא ׁשּױיִּפ אֵזַא '

 ְךאָג טְגְהאָמ ןּוא ,טיִמָרעֶר טיִנ ְךיִז טְגיְִנעֶּב רע רעֶּבָא ,םֶהיֵא טיִנ ןעֶמ סאוָו ,סעֶלַא ּוצ ||

 עקיק *ָּךיִלְנָהעע - .רעֶטייוו
 ֹּתְשִקְבּו ֹוּבְרַחְּב ןעֶמעֶנעֶג טאָה רֶע 6

 .טְלאַועֶג טיִמ .ה .ד

 ,טְסאָרְפ ַא יוִו ,טְמעֶנ רע

 ןוֿפ טְכיֹורְּבעֶג טְרַאְסְנעֶרעֶר יִד טְרעוֶו רעֶּביִרעֶד .יטְמעֶנ טְסאָרָפ רעֶדי :טְנאָז ןעֶמ לי

 טְמעֶג רעֶנייֵא ןעוֶו ,ליֵפׁשְנעְֶראַק םייַּב יעָדָא ,ׁשֶרֹוח טְמעֶנ רֵע סאו ,ןעֶׁשְנעֶמ ַא

 .(167668) עֶכיִטְׁש ליפ

 ,תולֵדְּב טיִנ ןעֶמ טרעוֶו ןעֶמעֶנ ןוֿפ 8

 ,רעֶמעֶג

 .רעֶּבעֶג ןייק זיִא רעֶמעֶנ ַא

 וואָרעֶמעֶג

 ,וואָרעֶּבעֶג ןוֿפ טיִנ ויִא רעֶד יוואָרעֶמעֶנ ןוֿפ ןיִא םע רעֶו 1

 רעֶטְכאַרְטעֶגְסיֹוא ןַא וואְרעֶּבעֶג ויִא ןעֶגעֶגאַד .טְדאָטְׁש ַא זיִא (אוסנגוץסוש) וואְרעֶמעֶנ

 ."ןעֶּבעֶגי ןוֿפ ןעֶמאַנ

 .עֶּבאָה טיִנ הָסְנְרַּפ ןייק ןעֶמ ןעק ,תִיָּבַה-לעַּב רעֶואָרעֶמעֶג ַא ןוֿפ 9

 טיִנ עַרעֶדְנַא שיִנ ןּוא ,'רעֶמעֶנ א ןייֵלַא  זיִא רעסאָו ,ןעֶשְנעֶמ ַא ןוֿפ טָּפאַהְצְרעֶׁש

 ירא ןי=

 : | יהָבִקְנ
 עָקְׁשְטאק א יו זיִא הָבֵקָנא 1

 ,טיִג ניֹוט קְסיִּפ רעֶד ראָנ ,טּוג סעֶלַא ויִא עֶקְׁשְטאק ַא ןּוֿפ -- : 120242 == עקְׁשְטאק

 ִָקְנ ַא ריפ ְךֹוא ןעֶמ טֶפְראַו םאָד ןוא - 71
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 םיִּפביקְ

 .םיִּפַכ-יקנ

 הָמקִנ

 ו2 ְךיֹּב ןיִא תֹומְָׁנ ניְִנייַ-ןּוא-ףֶלֶע טאָה הֶבֵקָנ א
 ךס ַא ןעֶּבאָה ּוצ לְגּוסְמ ויִא יֹורֿפ ַא זַא ,ןעֶגאָז טְראָוְכיִרְְׁש סאָד רֶׁשָּפֶא לי

 +שיִניֹול זיִא ןּוא העַּד עֶרעֶדְנַא ןַא גאָט עֶלַא טאָה יִז זַא רעֶדְא

 ,תיִרְּב םעֶד טְכאַמ ןאַמ רעֶד ןּוא ,םיִרִּּי יד טאָה הֶּבֵקְנ יִד 8

 .ךייר טיִנ ןעֶמ טְרעֶו םִַּפכ-יִקְנ וֿפ
 ,ׁשֶרֹוח טְמעֶנ סאָו ,רעֶטְמַאעֶּב ַא .ּב .צ טְגאָז יֹוַא

 ,ןעֶסיִּב רעֶמּונ ַא זיִא יהָמִקְנ ַא 1
 ,הָמָחְנ 2 ַא זיִא הָמקְנ ַא

 א:- 6 .לֶנְרעֿפ

 !ןעֶצְנאַוַו יִד ןָא הָמָקְנַא 8
 סאָד רע טאָה רעֶּביִרעֶר ,זיוה ןייַז ןיִא ןעֶצְנאַו יִד ןוֿפ ןעֶטיִלעֶג ליפ טאָה ראַנ ַא

 | .ןעֶצְנאַוַו יִד ןָא הָמֹקְג ַא טאָה רע זַא ,טײרֿפעג ְךיִז טאָה ןּוא ןעֶדְנּוצעֶגְרעֶטְנּוא
 ' .ןעֶּבְראַטְׁשעֶג ויִא ןְהּוז רעֶד ,ריטָׁש רעֶד ןָא המָקְנַא 4

 ןירעֶר ליפ .ןעְֶּאָׁשעֶג יִא ןָּז רֶהיִא םאָה ,טייפעֶ ְךיז טאָה רעֶיׁש עֶזיִּב
 הָנָמְלַא ןַא ןעֶראָועֶג רֹונְׁש יֵד זיִא

 ןעֶנאַלְׁשעֶג עֶמאַמ יִד טאָה עֶמאַט רעֶד -- !הָמֹקְנ א 5
 ,הָמָהְנ ןייק זיִא ,הָמקְנ (

 זאז. 2 ןּוֿפ ךּוּפיִה רעֶד

 ,ןייֵר הָמָׁשְנ יִד זיִא .ןייַלַא 1
 ןמ ןעוו ,ָךיֹוא טְראָוְכיִּפְׁש סאָד טְנאָז ןעֶמ .ןייֵרְמּוא יז טְכאַמ ףיג רעֶד ראָנ .ה .ד

 .ןעֶּבאָה טיִנ רֵבָח ןייק ליוִו ןעֶמ ןּוא טְפעֶׁשעֶג-תוֿפּתּוש ַא סיֹוא טְנאָלְׁש

 ,ףּונ הָּפַרְט ַא טיִמ הָמָׁשְנ עיֶרָׂשְּכַא
 ,ןעֶייַפְׁשְסיֹוא טיִנ ןעֶמ ןעֶק הָמָׁשִנ יד 8

 ןִז ופ טיִנ ןעֶמ ןעקהָמׂשניִר עֶּבֶא,ןעֶשְנעֶמ םעֶד לאָמַא ויִא סֶע רעֶטיִּב יוִו .ה .ר

 .ןעֶּבעֶנְסיֹורַא

 .רֶלעֶג סאָר ְּךיִא ּבאָה - הָמָׁשְנ יִד רעֶנעֶי טאָה 4
 בָהיֵא טְלְהעֶצְרעֶר ןעֶמ זא ןּא .הֶברנ ןייק ןעּבעֶג יִנ ליוִו רֶע סאָו .,רעֶנייֵא טאָ יז

 הי יא קאט מאה :ףיוִראַ רֶע טְרעֶהְטְנֶע ,ןעֶּבעֶנעֶגאָי ןעֶּבאָה עֶרעֶרְנַאזא

 רֶלעֶג סאָד ריִמ ייַב טְּביילְבראֿפְרֶד רעֶּצ



 ,הָמָׁשְנ ןייַד ,רֶלעֶנ ןיימ 5|

 עדייל ןעזומ הָמ ָׁשְנ ןייַד שעוֶו ,דְלעֶג ןייֵמ געוֶוַא ריִמ טְפְמעֶנ ּוד סאוָו ,ראַֿפְעֶד יה .ד
 'ױ

 | ,ןֶנאְַׁשעֶג יניס גְרַּב םעֶד ףיֹוא ְךי א ויִא הָמָׁשְנ ןייֵמ 6
 עֶלַא יִו קָלֵח םעֶנעֶגייֵא םעֶד ְךאַז ַא ןיִא טאָה רע זַא ,ןעֶגאָז ליוִו רעֶנייֵא ןעוֶו

 .עָׁשְטאַלק ןוֿפ טיִנ ְּךיֹוא זיִא הָמָׁשָנ ןייֵמ 1
 .טְראָוְמיִרַפְׁש עֶרעֶתיְפ םאָד יו ןיִז -- אז. אחסו ֶׁשְאָלְק
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 ,טאַדְלאָס
 ןעֶבעֶגְנעֶוַא טאַדְלאָס א אפ ןּוא .ןעקאַהְּכָא סיפ ןא דְנעֶה 1

 -ףאָרטְׁש עֶטְפאַהְצְעֶׁש א
 ?הָּצֵמ ַא טאַדְלאָה ַא ראַֿפ טקעלק סאָו 7

 טְכעֶרעֶג ְּךיִז טאָה רֶע יוִו ,רעֶניִנעֶוו טְמּוקעֶּב רֶע זַא ,ְךיִז טְנאָלְקעֶּב סאוָו ,רעֶנייֵא טְגאָז סאָ

 טי = ברצ
 ,קיְִׁשְזאַּפאַכ

 1 ,קיִנׁשְזאַּפאַק םאַס אי

 ןועֶנאֶרְטעֶנְמּורַא טאָה קאזאק א :טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶמ -- ז 8 סג סגװסנאהאאפ.

 ןךלָרטאַנ טאָה רֶע עֶבְלעֶו ,קראֵמ ןְפֹוא ןֵלַמְּת ראאָפ ַא ןעֿפיֹקְרעֶפ ּוצ
 ןיִד ןעֶמיקעֶּב טאָה רֶע ןענאװ ןיֿפ ,טנערֿפעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶנייִא יוִו ןּוא .טעיִבניעֶג

 ןיילא זיִא רֶע םּוראָה ,טְכאַמעֶג ןייֵַא ייֵז טאָה רֶע זַא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג רע טאָה ,ןלֵפָּ
 ויראפ סאך שי רעֶנייֵא.ןעֶו .טְכיוּבעֶג טְרעוֶו טרֵאסנעֶרעֶר יִד -- .רעֶטְסיִש ַא
 ע םאָו ירָּפַפ ַא ןוֿפ רּכחְמ םעֶד ראֿפ רעֶרָא .שיִּבְַא לעֶקְִטִׁש א ןוֿפ הָכאָלְמ-ַּב
 א ,טְכאַמעֶג טיִנ סע טאָה

 א ,םֹודְס
 עי ,םֹודָס-הֵׂשֲעַמ ראָג זיִא סע

 ,תּויָרְזְכַא ןּוא טְכעֶרְמּוא סיֹורְג טּוהְט ןעֶמ .ה .ד

 י 0 ּידָרְרַס
 : יםיִנְראָג טְהעֶנ ןוא יִבָׁשיִמ הָרְדַס יִד ְךיִז ויִא

 עג א ןעֶו .ןֶמ .טְאָו טאוטנְּׁש סאָד .יְהעג הְָיר יִלרעֶועֶג טְנָ ןֶמ
 : .ןעֶהעֶג ּוצ טּונ היֹוא טְרעֶה טֿפעֶש

 ,רֹוכ
 הָכָרְּב ןייק זיִא דוס ַא ןָא 1
 ,(עֶרעיֹוא רעיֿפ רעֶטְנּוא ןּואנ .ןעֶניֹוא רעִיֿפ רעטְנּוא ראָנ זיִא דֹוס ַא ק
 | ,דאָרְּב ןייק זיִּב ,רוכ ַא 4

 .טְּרעֶו רעֶכיִלְיִא סאָו ,הֹוס ַא .ה .ר -- .ןעיְציִלאַנ ןיִא טְדאָטְׁש ַא זיִא (6:064) דאָרּב

 | | | ,רְּהאוָועֶג דְלאַּב םֶּהיִא - עק
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 ,ןעזיוה ןיִא ראָנ טְחעֶנ דוסא 4 -- - -|
 ,8 ,0 ּביײוו .לָנְרעֶפ נוק :רעֶנעֶמ ייַב ןַײז ראָנ ןעק} רֹוס א ד ד

 טייל ןִיָנִמ ַא ראַפ דֹס ַא 8
 .םֶהיֵא ןוֿפ טְכייוֵו רעֶכיִלְטיִא סאָָו ,דֹוס ַא .ה .ד

 ָו | ,םאַנ רעֶד ףיֹוא טְגיִל דֹוס רעֶד 6
 | : .טְרָוְכירְפׁש עֶרעֶהיְֿפ סאָד יִז ןיִז

 0 ,הָבָנָנ ַא זיִא טְראָד ,דֹוס ַא ּואװ 7
 : .טְמיֹורעֶגְנייֵא טיִנ הָחָכֹוּת יד ןעֶמ טְלאוָו הָכָרְּב ַא ןייַז לאָז ריס ַא ןעֶו 8

 טְנעיִל ןעֶמ ןוא ,םיִנָלְמַּביִ ןוֿפ רעֶניֵא עֶפּרעגְפיוא ְךילְנְעוֶועֶג טְרעוֶו הָָֹת רעֶד ּצ
 ,ליטָׁש רֶהעֶז ריֿפ יִז

 ,םיורַא דֹוס רעֶד טְמּוק םיִׁשָדֲח ןיינ ְךאְנ 9
 .רעֶּבייוַ עיֶתָרָּבּועְמ ייּב

 ,ןֶרָמָּת טְמיֹורעֶגְניַא טאָה הָרּוהְי םאוָו ,דֹוס םעֶד ןייֵא רֶהיֵא טְמיֹור רֶע
 ,(חיל תישארב) רֶמֶּת רֹוטָׁש ןיִיַז טיִמ הֶדּוהְי ןוֿפ הֶׂשֲעַמ רעֶד ףיֹוא ְּךיִז טְהיֵצעֶּב

 .!רָכֹומ ןייק טיִנ ,הָנֹוק ןייק טיִנ !רֵחֹוּש ַא ,טְנאָועֶג-םֶנייֵמְׁש-םּוא
 ,הָרֹוחְס ןייַז טְּביֹול רֵחֹוּפ רעֶכיִלְטיִא

 3 רעקְנעֶׁש .לֵנְרעֶפ

 ,לַלָּכ רעֶׁשירְֹס ַא זיִא .ןעֶּבעֶגְּבָא טיִנ לאָמ ןייק ןוא ןעֶנְנייֵל טיִנ גיִּבייֵא

 .8 ם אָרק :ךיִלָנְרע

 ןּוא ,טְלְהעֶצ ןּוא טְלְהעֶצ רע הָריִפְס רעֶד ןיִא די רעֶד יו יֹוזַא זיִא רַהֹוט ַא
 ,טְלאַה רע ּואוו ןעֶגאַוְסיֹוא טיִנ ראָט

 בֶהיִא ןעק} סג םּוראָח .ןעֶטּפעֶׁשעֶג עֶגייַו טיִמ טְהעֶטְׁש רע יו ,ןעֶנאֶזְסיֹוא טיִנ ראָט רע;

 .טיִדעֶרק ןייַז ּוצ ןעֶדאַׁש

 מיִנ יַאָרַוַא -- ,רָחֹוס ַא דְנּוה ַא ןּוא ,ןייַז טיִנ דְנּוה ןייק ראַט רַחֹוס ַא
 ,םוֿפוצ טֶה עג רעֶלְמעֶּב ַא ,םיִדיִרְי ףיֹוא טְרָהאפ רֵחֹוס ַא
 ,קיִרְטְׁש רֶהעֶמ .םיִבָּנַג רֶהעֶמ - .קיִלְג רהעָמ .םיִרֲחֹוס רֶהעָמ

 ,םוֿפ-ּוצ ןעֶהעֶג ןעֶמ וּומ .סּוס ןייק טינ טאָה ןעֶמ זַא

= 
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0 , 
 יי

 ו ,םּונ םעֶלַא ויִא ,מּוג זיִא ףֹוס רעֶד זַא 1
 ן .(חיכ ,זימ תישארב ,גוש חקל שרדמ) .בוט ךלכ ,בוט ךפוס : ישניא ירמא

 ׂ ןילחל בֶּנִנ ףֹוס .הָטיִלְּפִל רֵחֹוס ףֹוס .הָמיִחְׁשִל הָמֵהְּב ףֹופ .הָתיִמְל םָדָא ףֹוס
 | ,(יא זיי ,תוכרב) .הטיחשל המהב ףוס ,תומל םדא ףוס

 ו ,הָרֹוחְס
 ןרעֶל סאו .עֶניוי ַא ןוא .טְרעֶר ׁשיִרּוי סאָו יג ַא .טעֶהייֵרְק םאְו ןָהיֵה ַא 1

 | ,הָרֹוהְס עֶמּונ ןייק טיִנ זיִא ,הֶרָוּת

 וי: ְו ףעֶכאַו עֶרְמעֶרְּפ ּוצ ְךיִז ןעֶמעֶג ייֵז סאו ,ןעֶׁשְנעֶמ טְנייֵמ ןעֶמ

 ,הָנֹוק-לֵבָּב ַא טְמּוק הָרֹוחְס-לֶבְּב ףיֹוא ?

 ןיצ וא נאָז שְרְָיְִפש סאָר .הָֹחְסעֶמְרעֶעֶלרעֶפ עֶטְעלְׁש א טְפייַה הָרֹחס-לב
 | הק רעֶמְכעֶלׁש א ְךיֹוא טְמיק הָרֹוחְס אַַ

 וי יהֹקִמ םעֶד ןעֶמ טְסעֶגְרעֶפ גְנאַל טְניִל הָרֹוחְס ַא זַא
 ,אָרֹומ ןייק ןעֶמ טאָה .הָרֹוחְֶס טאָה ןעֶמ זַא

 .ןייֵלַא ְךיִז טְּביֹול הָרֹוחְס עֶטּוג

 ,רֶלעֶג ןְּמּווְמ זיִא ,טְלעוֶו רעֶד ןיִא הָרֹוחְס עֶטְסעֶּב יד
 "אלי זיִא הָרֹוחְס עֶטְסֶנְרֶע יד

 = שש

 =+ שנ שז

 : אז. 10 .לְגְרעֶפ

 |ג רעֶר .ְךאָוְטיִמ ַא טִיִמ רֶהאָי א ןעֶטְלאַהְרעֶּביִא הָרֹוחְס ַא טיִנ ןעק סע רעוֶו 8
 ,ןייַז טיִנ רַחֹוס ןייק

 ,םיֹורַא דְרֶע רעֶד ןוֿפ טְסְקאַו הָרֹוחְס עֶרעֶייהְט 9

 ראק 7 יפ |

 ,ןעֶרעוֶו םִאְמִנ טיִנ רֵחֹוס םעֶד ראָט הָרֹוחְס םּוׁש ןייֵק 1

 ,"אַפוטְס

 ,תֶּבַׁש הָחֹוּד ויִא 'ויאַּפּוטְס
 טיִנ זיִא ייֵיִלאפ רעד ןופ לְהעָּפעֶּב ַא ראַפ .ה .ד -- ז. סנץמג6 == יאַּמּוטֶס

 | ,1 קאזאק .לֶגְרעפ -- .ץוריִּת ןייק;

 ' ,רּוּדיִס

  ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טיִנ ְּךיֹוא יִּבִר רעֶד ויִא .ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טיִנ זיִא רּודיִס רעֶד זַא
 1 || טעֶו רע זַא ,טְסייֵרְטעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ זַא ,טְגאָזעֶג לעֶגנּוי-רֶרֶח ַא לאָמַא טאָה יַֹא

 .ןעֶבְראָטְׁשעֶג זיִא יִּבָר רעֶד לייַװ ,ןעֶנְרעֶל ּוצ ןעּפְראַרעֶּב טיִג - 96
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 : ןָמיִס ֹי
 ,טְּביֵלְּב תַֹּּד ןֶמיִס רעֶד ראָנ .רעֶטְנּוא ןעֶהעֶג םיִנָמיִס עֶלַא 1
 י"ך'ַצּדי ןָמיִס ַא ויִא סאָד 9

 ןְיִס רעֶטְכעֶלְׁש ַא .ה .ד
 : ,אֵנאַנאַניִס

 .ןיִּבאַר יִקאַט ,אֵגאַגאַניִס אקאי

 רעֶּבָא העֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ טְפאַּפ ְּךאַז ןייֵא ןעֶו -- ת- ן8אה פָצממ098, 1881 זיהמֹות. ְו

 הָּלִה ק .לֶנעֶפ -- .ןיז ןעֶטְכעֶלׁש ןיִא ראָנ
 : ,רעֶׁש"הָּכָס

 ,רעֶׁשהֶּכֶמ א ְךָנ ןעֶקיִׁש םֶהיֵא געֶמ ןעֶמ
 ןעֶמ ןוא .העָׁש-הֶָּס ַא ןעֶנאְַרעֶפ זיִא םִע זַא ,ןעֶרעְֶציֵא םֶהיֵא ןעק) ןעֶמ סאָו ,האַנ ַא

 ו"ָהְנ קי .לֶנְרעֶפ -- .ןעֶגְראָּב םֶהיֵא ןוֿפ יִז לאָז רֶע ,ןֵָׁש םּוצ םֶהיִא טְקָׁש
 ,םּוכָס

 ,טיִנ הֵעַּד ןייק טאָה רעֶד םּוכָס ןייק טיִנ טיִנ סֶע רעו 1
 ,רָזְמַמ ןּוּתיִחְל -- ,םּוחי םּוכְסִל ?

 -לַעַּב םעֶנייֵׁש ַא ראֿפ םֶהיֵא ןעֶמ טְלאַה ,ןעֶכאַז עָׁשיִלָהקי ראֿפ תֹובָדָנ ןעֶמעֶנ ּוצ .ה .ד

 .טינ רעֶנייק ליִו ,ןייז ְךֹדַׁשְמ ְךיִז םֶהיֵא טיִמ רעֶּבִא ,תייָּבַ
 .ןעֿפיֹולְטְנע טיִנ ןעֶמ ראָט םּוכְס ראַֿפ

 ,הופש
 מְבעֶלְׁש טְפאָלְׁש ןעֶמ ןּוא ,טּוג ןעֶמ טְסעֶו תֹוּכִס '

 הֶָמ רעֶשְלאק רעֶר יא ןײלַא טְפאָלׁש ןעֶמ רעּבָא ,ליוװןעֶמ סאו ןעֶפע ןעֶמ גמ תֹוּס לי
 : | יִּכַס

 .יֵיְב ןֵכָׁש-לֶּכִמ .םֶכָה דְב ןּכּוסְמ ןיִּכַמ
 ןיֵּכַסּי :"ןיִּכַת ְךרֶעָנ (רּוחַּב ּוהָיְלַא יר ןוֿפ) יֵּבְׁשִּתִי םעֶד סיֹוא טְמאַטְׁש טְראָוְכיִרְּפְׁש סאָד

 -עגסיֹורַא טיִנ יהָמֹיש. טְראָו סאָד טְרעוֶו טְראוְכיִרְּפְׁש ןְרעֶזְנּוא ןיא ."הָנָּכַה הָמֹוׁש דַיָב

 ףעפױשש ןע עק עט עט :ׂ
 ,תֹוהיִלָס

 ,תֹוהּור יִד םייֵה רעֶד ןיִא ןעֶּבייַלְּב ,תֹוחיִלְס ּוצ מְהעֶג ןעֶמ זַא

 ,תֹוחיִלְס ּוצ טיִנ ןעֶהעֶג ןּוא םייֵה רעֶד ןיִא ןעֶּביַלְּב סאוָו ,טייַל-עֶגְנּז יִד זַא ,טְנייֵמ ןעֶמ

 .סעֶואָטאק ןעֶטְסניִדיִד טיִמ לייְַרעֶד ןעֶּביּנְ
 | ,םיַס

 ,(ְךיֹורְהייוע ְּךעֶראוַו םיַק םעֶד ןעֶּבעֶנ טיִנ ראָט ןעֶמ

 ליפא ןעֶּבעְֶכאָנ יג לעוֶייֵמ םעֶר לאָמְנייקראָט ןעֶמ זַא ,םיֹוא טְקיִָד שְראוָכִרּפְׁש םאָר
 וצ ןעֶשְנעֶמ םעֶד ,רעֶרְסיֹוא עֶטְסעֶרְנִמ יֵד ןעֶּבאָה טיִנ לאָז רֶע יֵדְּכ ,שייקְיִנייְַק ַא
 ףֶפָׂש לְרעֶפ --.ןפְנעֶבְש םוצ ןעְֶעֶפ
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 טא יי
 יש יט יא יש

 ֶלאָמֿפ
2060 

 עֶלאַמָפ
 ,רֶנעֶה יִד ןייֵא ְךיִז טְריִמְׁש .עֶלאָמְס טיִמ ְךיִז טעֶראָּפ םִע רעוֶו

 ע. 8100 == עֶלאַמְס ;ק. קסוה6 810 ==(ְךיִ) ןעֶראָּפ

 ,ןֹוְַּבְמַס
 1 ,חור ְךיֹוא ןֹויְטַּבְמַכ רעֶד ּוליִפֲא טאָה תָּבַׁש

 ּו םיִא ראַנ ,רעֶנייֵמְׁש סיֹורַא ְךאוָו עֶצְנאַג יִד ןֹויְמַּנְמַה רעֶד טְפְראוַו ׁשֶרֶדֶמ םעֶד טיֹול 7

 ו .פ ןעֶהּור .לָגְרעֶפ -- ,(ה ,א"י הבר תישארב) .ליִטְׁש רע טְּביֵלְ

 : ,ענעֶמעֶמְס
 .ּךקיִמְרֶעיֹו יד טְּבייַלְּב.עֶנעֶטעֶמְס יד ּבאָרַא טְמעֶנ ןעֶמ זַא

 ןק. פמגוסוגמה == עֶנעֶטעֶמְס

 ,הָדּועְס

 .הָּעָס רעֶד ּוצ רעֶדְנאָנייַא טיִמ ןעֶהעֶג זידוקְפ-לֲהקִי +
 9 | ץ : צי 4 צד יי = יי 1 0 ןפ יד יו יֹא .ןעֶהעג ןעֶמאתצ ריִמָת ייֵו טְהעֶז ןעֶמ סאָו ,ןעָׁשְנעֶמ ייֵוְצ טְנייֵמ ןעֶמ

 יידוקְּפ-לַהְקַי
 ,רָפָס

 הָמָׁשְנ ַא ןֶהָא ףוג ַא יוִו זיִא .הָמָּדְקַה ַא ןֶהֶא רֶפֵס ַא

 8 ,הָרוּת"רַפַס

 |ו לאָז לעֶדייֵמ ַא ןוא :(עֿפיֹקרעֶּפ : רעֶרָאנ ןעֶצעֶורעֶּפ ןעֶמ לאָז הָרֹוּת-רֶּפַס ַא
 ן ,ןעֶכאַמ הָּנּותֲה

 ות"רפס ןירכומ ןיא. : ץיאֵז ןעֶשיִרומְלַּת םיָנוֿפ ןעֶמעֶנעֶג יַאדוַא זיִא טְראָוְכיִרְְּׁש סאָד

 | .(יא ,א"נק ארהב אבב ;יא ,ו"כ הליגמ) .יהשא אשילו הרות דומלל אלא

 : .הָריפְס
 הָרָינּפ א רֶמיִלְּכיִד ףיוא טְמיק .הָריּפִ שְלְהעֶצ ןעֶמ זַא ==

 ,טיִנ הָסרּפ ןייק רֶמייִלְּכ יד ןעֶּבאָה ,תֹונּותח ןייק אֵד טינ ּועְנעֶז סְלאַמעֶד לייַו

 .עֶריוקְפ
 יבָּנִנַא רעֶכיִלְטיִא ויִא ץעֶניִלאָמְראַי ןיִא ,דיִסָח ַא רעֶכיִלְטיִא זיִא עֶריִוְקְס ןיִא

 | ְךעֶלְטְרעֶטְׁש יוַוצ .ןעֶגעֶז ,,1111011:006 == ןיעֶניִלאַמְראַי ,פאשוויג ==  עֶביוְקְס

 ,דנאלסּור
4" 2 

 טי
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 5 ליע יד 2

 יי ר יש יי יי

 ,תֹורָָנ עֶסיֹורְג ןעֶגְניִרְּב .תֹורֵבֲע עֶנייֵלְק

 יֵרְבִע

 .טיִנ יִרְבִע ןייק רֶע ןעֶק סעוֶואַקְדאָּפ ןְהֶָא 1
 לייַװ .תֹורּוקָ יִר טְּפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְנייֵמ "סעוֶואקְהאַּפי -- ע+ ץססאסוזה == עֶואַקְראָּפ

 ,תֹויָתֹוא יִד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶטְׁש ייֵז

 ,יִרָבֵע רעֶד ףיֹוא גיִּפְמּוטְׁש זיִא רֶע ?

 יִנ יְִבִמ ןייקןעק} רֶע סאוָו ,ץֶרָאָה-םע ןַא .ה .ד
 ,טְהעֶטְׁש רע ןּוא טֿפױל רעֶסאוַו םאָד ראָנ -- ,רעֶסאווו ַא יו .יִרְבִע טְגאָז רֶע 4

 .תּודָע

 ,תּודֲע ראֿפ טיִנ ןעֶמ טְמעֶנ רעֶרְהעק-ןעֶמיֹוק ַא ןּוא רעֶכעֶלְּבַא 1

 .דָלעֶג ראֿפ ןעֶּבעֶל סאָר ןייא יז ןעֶלעֶטְׁש ייֵנ לי
 ,תּודע טְנאָז דְנאַוַו רעֶד ןוֿפ ןייֵמְׁש ַא 9

 .(איי יב קוקבחנ .קעֶוַּת ריִקמ ןֶבָא
 | : ,תּולְסַּפ טְכאַמ תּודֵע 8

 ,תּורֲעָל לּוסָּפ ויִא רע זַא ,ןָמיֵס ַא ויִא ,תּודָע ןעֶמעֶלַא ףיֹוא טְגאַז רעֶנייֵא ןעוֶו .ה .ד

 ' .געוֶוַא טינ םיִבּנִנ יִד ןעֿפיֹול ,תודע +עֶדְניִלְּב :רעֶדָאג ןעֶמּוטְׁש ַא דאפ 4
 .טיִנ אָרֹומ ןייק םֶהיֵא ראַֿפ ןעֶּבאָה ייֵז יה .ד

 ךִלְרְהֶע
 .דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא טְהעֶג .דְנאַה עֶכיִלְרִהֶע ןא 1

 ,דְנאַל ןעֶצְנאַנ ןיִא םֵׁש ַא טאָה ,דְנאַה עֶכיֵלְרָהְע ןא
 ךיִלרעוֶוְׁש זי .ּךיִלְרָקִע 8

 ,םֶלֹוע
 ,טיִנ דָנּוה ןייֵק א ,םֶלֹוע ןעֶפיֹורְג ַא ףיֹוא ְךיִז טְכיִר ןעֶמ זַא

 ,םֶליִנ ןייק םיִנ ויִא .םֶלֹוע ןָא
 ,(הָריעְס יִד... + ראו ,הָחְמׂש יִד רעֶסעֶרְג ץֶלַא סלוע רעֶד רעֶנילְק אוו
 ,םיֹוא יֹוזַא טְלעוֶו יִד יִקאַט טְהעֶז רעֶּביִרעֶד -- ינֲהֹונ ֹוגְָנִמְּכ םלו

 ,('ב רינג ,תרֹז הדובע) ,גהונ ונהנמכ םלוע -- ץ. וגו == קאט

 = שש 09 =

 יי "עד



 עט שי א אט שש

 רָשע

2009 0 
 .רָשֹוע

 ,רֶׁשֹוי ןייַז טאָה ,רֶׁשֹוע רעֶכיִלְטִא 1
 .הָעָּד ַא םּוטעֶמּוא טאָה רֶׁשֹוע ןַא 9

 .םעֶלַא טְסאַּפ רֶׁשֹוע םעֶד ?
 ,ןעֶלאוָוְׁשעֶג טרעוֶו ןאַמ-םעֶרָא רעֶד ןּוא .ןָא ְּךִז טְואָלְּב רֶׁשֹוע רעֶד 4

 וׁשֶג ךיִבעֶנ טְרעוֶו ןאַמ-םעֶרַא רעֶד ןּוא ,ץֶלאָטְׁש ראֿפ ןָא ְךיִז טְואָלְּב רֶׁשֹוע רעֶד

 ֶו .רעֶגְנּוה ראֿפ ןּוא טְלעֶק דַאֿפ ןעֶל

 ' .לֶוִמ סאָד טאָה רֶׁשֹוע רעֶד 9
 ייֵטְׁש ןייק טיִנ טְסע ןאַמ-םעֶרָא רעֶד ןּוא ּךעֶלְדְנעֶר ןייק טיִנ טְסע רֶׁשֹע רעֶד (

 , ,ךיֹוי רעֶד רעֶטְנּוא
 : ןעֶהעֶג םיִהָור עֶנייֵזןוא .טֿפאָלׁש רֶׁשֵֹע רעֶד ? 

 | .ו ןעָֿפאָלְׁש .לנְעֶפ
 ָנ זיִא -- ןעֶבְראוָוְרע טאָה ןאַמ-םעֶרָא ןַא ןּוא .ןעֶּבְראָדְרעֶפ זיִא רֶׁשֹוע ןַא ןעֶו 8

 | .ְךייַלְנ טיִנ

 .ןעֶקְנעֶרעֶג טייל עֶמעֶרָא יד ייֵז ןעֶוהְט .ןעקְנעֶרק םיִריִׁשֲע יִד ןעוֶו 9
 ז 'ו 4 דינע נב

 : ןויִבָ רעניילק ןייק טיִנ ןּוא .רָׁשֹיֵש רעֶסיֹורְנ ןייק טיִנ זיִא רֶע 0

 6 ,ןעֶרעוֶו טיִנ רֶׁשֹוע ןייק ןעֶמ ןעק;"פאק-פאק; ןוֿפ 1
 עֶּפאָרְט ןעֶמּוק סאוָו- יןעֶטְפנידרעֿפ עֶניילְה ןּוֿפ .ה .ד -- ע+ אהקמס == פאק-פאק

 4 דייַר :דיִלְנהֶע -- .ןעֶנעוֶ ְךייַר שינ ןעֶמ ןעק וי
 ,םיִנָּפ-תּוזַע

 ,דְלעֶג ןֵּמּווִמ יו ,רעֶסעֶּב זיִא םינַּפ-תווע ןַא 1
 .ןְרעהוּג ןיִא םיִנָּפ-תֶׁשֹוּב ַא .םנָהיִג ןיא םיִנָּב-תּווע ןַא

 ,('כ הנשמ ,'ה קרפ תובא) .ןדע ןנל םינפ תשוב ,םנהינל םינּפ דע

 ,ןעֶלייֵהְמרעֶפ טיִנ ְךיִז טְואָל םיִנָפ-תּוַע ןַא 8
 .ןּוהָמ טְכעֶרְמּוא ןייֵק טיִג ְךיִז טְואָל רֶע .ה; .ד

 .ןייַרַא ןָדעִג ןיִא ְךייַלְג טְמּוק םיִנָּפ-תּוע ןַא 4
 ֹ וי רעד -- .ןייֵדַא םּוטעֶמּוא יז טֶּפיטְׁש ןּוא ,םענייק ראֿפ טיִנ ְּךיִז טְמעֶׁש רֶע לייוַו

 ןוז 2

 ,לעֶוֶע
 ,גנּוצ רעֶנְנאַל רעֶד א ,ראַנ ַא .ןעֶרעֶיֹוא עֶנְנאַל יד ןָא ןעֶמ טְנעֶקְרעֶד לעֶוֶע ןַא

 יעָרְהְךיַע
 (...ניֹוא וייַּב ןייק :רעֶדַא) -- !ןעֶדאַׁש טינ םֶהיֵא לאָו עֶרְה"ןיע ןייק

 ָפְע ןעֶקָהאַטְׁש א ןוֿפ ןְֶנֶמ ןעהאַטְׁש ענג ַא רֶחעֶז ןוֿפ טְדעֶר ןעֶמ ןעֶו
 .װ .ז .א א ר



 ֹו 5 טז שב ר עי א ירא א ירא טא ארי רו יע עי יש רעגט שאט. שא 1 י+

 יי 0 ירא ייי 4 0 7 אן ת א טא טא :

 העִֶנע 01 | טּופיע
 טיש אי =--= = יי יהי = 6

 ׁשּוּיע
 ,םֹולָׁש טְכאַמ ׁשּוּפיֵע רעֶד

 .תֹוקֹולְחַמ עֶלַא ןָא ןעֶמ טְסעֶגְרעֶפ ,לָהֹ ץְנאַנ ףיֹוא קלָנמּו ןא טְמּוק סע זַא

 ,אֵמֲה-לַע
 .טעֿפ טיִנ ןעֶמ טְרעוֶו ,אֵטֲח-לע ןוֿפ

 .ןעֶמְסאַפ ןוֿפ ,ה .ד

 == עא ראי בי

 קרא

 .ןְרעֶטְלֶע
 רעֶטעֶּפְׁש רעֶדְניִק יִד ְךיִז עֶמעג .ּךיִׁש ןיִא רעֶדְניק יִד טיי ןעֶּבעג ןְרעֶטְלע יד וַא 1

 ןעקאָז ןיִא
 יז ןעֶו .,ןייֵלַא רעֶדניק יד ְךיז ןעֶמעֶנ ,ןעֶּבעֶל םייַּב טיִנ ןעֶּבעֶג ןְרעֶמְלֶע יִד וַא .ה .ד -

 47 רעֶסעֶּב .לֶנְרעפ -- .ןעֶקֶאָז ןיִא העְבַׁש ןעֶציִז

 ,םיִנָלְמ רעֶדְניִקיִד ןעֶרעוֶו .םינאָראַ ןעֶנעֶז ןְרעֶמְלע יִד זַא
 ,טְכעֶלְׁש יי ןעֶהיִצְרעֶר ןּוא רעֶדְניִק יד ןעֶגעֶג ְךאוְׁש ןעֶגעֶז ןְרעֶטְלַע ןעֶו .ה .ה ! 

 .לּוִמ ןייק טיִנ ראָנ .ןעֶּבעֶג םעֶלַא ןעֶנעֶק ןְרעֶטְלִע 4

 8 ןדָג .לָגְהעפ

 ,םֹלָׁשַה"וילֲע
 .טינ ןעֶנעֶז 'םיםֹולׁשַה-ויְלע עֶלַא

 .יתֹומ -יֵרָתַאֹי .לְָרעֶפ -- .חַנְׁש ַא ףאָנ ןעֶכיִלְטיא ןעֶמ טְנאָז טיֹוט ןיכאנ .ה .ד

 - .ץֶרָאָהרמַע
 ןיִא טְראוָו-שדּוקדןֹוׁשָל ַא םֶהיֵא רֶע טְנעֶל .ץֶרָאָה-םע ןַא ןעפאָרְטְׁש ליוִו טאָנ זַא 1

 .ןייַרַא ליױמ

 םע; ןוא ,ןעֶּבעֶג וצ שיִנ הֶצֵע ןייק; לאָמְניֵק טְראוָו אזַא טיִמ ְךיז טְסייוו ץ'רָאָה-םַע רֶעֶד

 .ףאְָטִׁש עֶסיֹויְנ ַא ראָנ םֶהיֵא יאֿפ זיִא
 .ןעֶנעוֶואַד ךיוה טיִנ-ראָט ץֶרֶאָה-םַע ןַא

 יג עֶיינטְרעֶהעֶג ןעֶטְלאָו עָלַא לי
 .רעֶמֶע

 ,רעָּבּוצ ןייֵק טיִנ ןעֶמ טְכאַמ רעֶמֶע ןַא ןוֿפ =

 ןעֶכאַמ יג עֶסיֹוְג ןיק ןעֶמ ןעק; ְךאַ רעֶניִלְג א ןוֿפ .ה .ד
 / וגָנֲע

 !ןעֶטעֶרְטְּבָא לאָז רעֶד .גְֶע ּוצ זיִא םע ןעֶמעֶו }
 .יןעֶסעֶנעֶג קְנעֶרְק ןּוא ןעֶסעֶועֶג גֶּנִע

 ,ןרעֶפְטְנֶע
 טְנִ .'םֶכיֵלֲעםֹולְׁשי !םֶהיֵא ןעֶמ טְגאָז ;טרֶהעקרעֿפ דיִמָּת טְרעֶפטְנֶע רו רעֶר

 .'םולְׁש-םֶכ כל :רע טרעפ
 טיִנ ןעֶּבעֶג ןוא ,לָכֵׂש םעֶנעֶגייֵא טיִמ ןּוהָס דיִמָּת ןעֶליוִו ןעֶדוי יִד יו ,טְריִזעֶרעֶטְקאַראַה

 .ןְרעֶדְנַא םעֶד דאָנ
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 -ןאײפ .ף

 ,עִינאַּפְמאַק טע ןֹויְבֶאְו יִנָע 1
 א ריז ןעֶכאַמ ןזא .תֹותּשְּב טְפעׁשעג א רעֶטְנּא ןעֶמעֶנ טייל עֶמעֶרָא עוו ,ןעֶמ טְגאָ

 7 עמ
 | ?ולְז יִמ ,ןיִָאְו יִנָע

 יַ זַא ,ןעֶקָיַרְרְסיֹוא טיִמְרעֶד ליוִו ןעֶמ .יֹולְזִֹמ ןֹויְבֶאְו יִנֲעי קּוסָּפ םעֶד ףיֹוא ְךיִז טְהיִצעֶּב

 |  .ןעֶמעגנעֶוַא שיִנראָנ ךיֹוא ןלנ א ּוליִפֲא ןעק ןאַמ-םעֶרָא ןַא
 : ,תּוויִנַע

 ,ץְלאַטְׁש רעֶּבְלאַה ַא זיִא תּוויִנַע ליֿפ"ּוצ

 עמ
 .ןעֶמעֶנְרעֶפ רעֶגְנּוה םעֶד םיֹוק ןעֶמ ןעק .ןעֶסֹע םעֶד ייֵּב 1

 .טאַז טיִנ טְרעוֶו ןעֶמ ּואוו ,הָרּועְס דעֶמעֶרַא ןַא יי

 | | .ןאַֿפ רעֶד ןָא ןעֶּבעֶלק טְּבייַלְב ןעֶסעֶסאָד
 .חָוָר םִנוֿפ רעֶסעֶרְג ןעֶנעֶז תֹואָצֹוה יִד ּואו טְפעֶׁשעֶג ַא ןּוֿפ ןּוא ,עיִצְראַפ רעֶניילְק ַא ןוֿפ

 4 ,(טסניט.) ןעֶסֶע

 6 ,ןעֶטייֵרְג םָנּוֿפ ןעֶסֶע ּוצ טיִנ יִּבַא 1
 שי ףְראַדעּב ןעֶמ יִּבַא,ןיילְק יו ןייַז געָמ טְסנידְעֿפ סאָד .ה .ד -- {- םֹלִצ == יִּבַ

 ג
ָ 

 .ןָקנסאָד ןעֶדָהיִרּענָ
 .טאַז טיִנ טְנייַה ןעֶמ זיִא .ןעֶמעֶנעֶג ןעֶטְכעֶג טאָה ןעֶמ

 .עֶפאָלְׁשעֶג טיִנ ףיֹוא ןעֶמ טְהעֶטְׁש .ןעֶסעֶנעֶג טיִנ ְךיִז טְנעֶל ןעֶמ זַא 3
 ;ס יי"

 6 בל ריעגנו ה .לָנְרעָפ

 ,ןעֶדעֶד טיִנ ןעֶמ ראָט .טְסֶע ןעֶמ זַא 4
 .(יב' ,!ה תינעת) ,הדועסב ןיהיסמ ןיא -- .ׁשיִּפ טְסעֶ} ןעֶמ זַא טרֿפִּ

 ,ןעֶנאָו טיִנ תודע ןייק ןעק .םאֵנ רעֶד ףיֹוא טְסֶע סע -עוֶו
 '. .'ב ,'מ ןישוד'ק) ,יבלכל המוד קושּב לכְנאהי :רּומָלַת םיִא ְךיִלְנָהעע

 | .ןעֶסעֶרְּפ טיִנ רעֶּבֶא .ןעֶסע געֶמ ןעֶּמ 0
 !ׁשְנעֶמ ַא ייֵז ןּוא .ׁשְנעֶּב ןּוא סע

 5 .לעיִריִחְי ןֵּב ןעֶגיֹוצְרעֶּפ רֶהיֶא-ְנ-ּוצ עֶמאַמ ַא טְנאָז יֹוזַא

 עֶּפיֹורְנ יד רעֶדייֵא ,ָאז ְּךיִּד ּוהְט ןָא ןעֶמּוק עֶנייֵלְק יִד רעֶדייֵא .ןָא ְךיִד סע 8

 : .ןָא ןעֶמּוק

 ,ליֿפ רעֶדיִו ןעֶפְנאַרעֶּב רעֶרְניק עֶסיֹוְג ;ןעֶרְהעֶנְרעֶד ּוצ ייֵז רֶעייַהְפ טסאק ,רעֶדניִק עֶגיילק יי
 | | בו דְניק .לנרעֿפ -- .ןַדָנ ןּוא רעֶדייִלְק

 הָלִפְּת עֶטְסעֶּב יִד זיִא ןעֶסע 9
 ְדְנּומֶא ריִּכה ןֶתיִ רֵצֹ םעֶר ןוא 'ןעֶמעֶעןָׁשיווצ ליִּׁששְרא

 שז
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 א רע ראש ר עא יע יו הי אב 1 א שיט א



 רַַא-רְבְד טֶפִע רֶע 0
 .ׁשייֵלָפ-ריִזַה : הָיִקָנ ןֹוׁשָלְּב .ה .ד

 ןעֶמ ןעק ןעֶטְסאֿפ ליֿפ-וצ ןוֿפ - .ןעֶּבְראַמְׁש ןעֶמ ןעק ןעֶסֶע ליֿפױצ ןוֿפ 1
 ,ןעֶּבְראַטְׁש

 ,טְׁשְנעֶּבעֶג תַחַּדִק -- ןעֶסעֶגעֶג .קְנעֶרק 2

 רעֶרָא ,רֶהעֶמ טאָה רע יִצ , צה רעֶד ןיֿפ ןעֶׁשְנעֶּב סאָד ּבָא טְגְנעֶה רעֶפעֶרָפ םייַב
 .ןעֶסעֶנעֶג רעֶניִנעוֶו ׂ

 ,רעֶסְצ
 ,(רעֶטייֵּבְרַא רעֶטּוג ַא רעֶּבָא) ,רעֶטְסאַפ רעֶטְכעֶלְׁש ַא ויִא רעֶמֶע רעֶטּונ ַא =

 ,לעֶפֶע
 ,םעֶראוָו ַא לאָמַא ןעֶמ טניֿפעֶג לעֶּפע םעֶנייֵׁש ַא ןיא

 ,ריֲִח רעֶד סיֹוא טְפאַח עֶלעֶּפע עֶטְסעֶּב םאֶד
 .םַא רעֶד ךאָנ טאָרעֶג דְניִק סאָד .םאַטְׁש םעֶד ְךאָנ טאָהעֶג עֶלעֶפעֶאָד
 ,עֶלעֶמייֵּב ם'נוֿפ טייוַו טיִנ טְלאפ עֶלעֶּפֶע םאֶד

 .ןיעֶמְלֶע ר ןָא .סְעֶפְפיי ןעֶטאָרעֶג רעֶניק .ה -ד
 ?עֶלעֶצְרעֶה גיִמעֶרעוֶו ַא טאָה סע זַא עלעֶּפע םעֶנייֵׁש םעֶד ןוֿפ סיֹורַא טְמּוק סאו

 | ,הָצֵע

 באד - עֶטְסְרעוֶוְׁש םאָד .הָצע ןַא םעֶנעֶי ןעֶּבעג ּוצ ,זיִ עֶטְסְטְכייֵל סאָד 1
 ,ןעֶּכאָה ְּךיִא ףְראַד דְלעֶג ראָנ .ןעֶהעֶזְרעֶּפ ךיִא ןיִּב 12 יו: 2

 םֶהיֵא זיִא רעֶנעֶי ןּוא ,דְלעֶג ןעֶגְאָּב םֶהיֵא לאָז ןעֶמ טְנאַלְרעֶפ סאוָו ,רעֶניײֵא טְגאָז י
 .תֹוצע עול טיִמ חָהְדַמ אה

 ,טרָהעקרעֿפ ּוהְט ןּוא .אֵנֹוׂש םעֶד הָצֵע ןַא נעֶרפ 2

 .6 דְגייַרֿפ .לֶנְרעֶפ
 ,ריִד ייַּב לֶכֵׂש ןייֵד ּבאָה ןּוא ,םעֶנעֶי הָצֵע ןַא געֶרַּפ 4

 3 לָבֵׂש ;1 ןעֶטאָר .לָנְרעָפ

 | עט ש6 2
 .'רָמֹוחַּכ הּנִה יִּכי רעֶד ּוליִּפֲא -- קֶע ןא טְמעֶנ םעֶלַא

 .ןעֶּבאָה טיִנ קַע ןייק ,לאָמ ןייק .טעוֶו ירְמֹוחַּכ הּנֹד יִּכי -עֶד זַא ְךיִז טְכאַד סע עֶׁשְטאָה

 הָרָקִ
 .עֶראָגעֶדאַס ןייק ןייִּבַר םּוצ טְרָהאָפ .הָרָקָע ןַא

 -עָּבַא טְניֹואװ טְאָד .עֶניִואקאַּב רעֶד ןיִא טְדאָט סׁש ַא זיא ה8020068 == עֶראָגעֶדאַק

 .רעֶדניק ןעֶּבאָה ּוצ תֹולינְס רעֶּבייַו יִד טיִנ רֶענ סאָו ,ּבָררעֶטְמֶריִר

 ,עקעילאק א יו רעֶנרע זיִא ןֶׁשִקַע ןַא 1
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 רע פו

 טאש ר שי שא א א טי

 הַסָּפ-בֶרֶע

 194 תּונְׁשֹקַע

 ,ןײרַא עֶטאַלְּב רעֶד ןיִא דיִמָּת טְלאַפ ןֶׁשֶקַע ןַא

 .ןֶׁש קֵמ .לנהעֶפ -- ץ. 1010 == עֶטאָלְּב

 .אָד טיִנ הָאּופְר ןייק זיִא ןֶׁשְקע ןַא ראַפ 8

 ,תּונָשְקַע

 ,ןירַא םֹנְהיִּנ ןיִא ןְרֵעדְוִג םִנוֿפ לאָמַא ןעֶמ טְהעֶג ןעֶגעוֶו תּונָׁשקע ןוֿפ

 .תּונָׁשקע ןייַז ּביִל"ּוצ ראג ,ןעֶדאַׁש ןייֵלַא ְךיִז לאָמַא ןעק ׁשְנעֶמ רעֶמְראַּפְׁשעֶגְנייִא ןַא .ה .ד

 ,בֵרֵע

 ףןעֶרּיד ַא זיִא בֵרֶע ןַא 1
 --לעביה

 ,ברֵע ןייק ןייַז טינ ןעֶמ לאָז בור ןעֶמְסְטְנעֶהעֶג םעֶד ראַפ
 .5 בֹורְק .לֶנְרעֶפ

 ץ. ףטוסת

 יםרש

 ,"רָבָּד טְמּוק "בע. ְּךאָנ

 טְנְהאַמְרעֶד ןעֶמ ןּוא ןְרעֶדְנַא ן ןַא ראַפ פ בִרֶע ןַא זיִא רֶע סאו , סםעֶנייֵא } ןוֿפ סאָד טְנאָז ןעֶמ

 יע זַא .ה .ד רק -- יבֹרעי ְךאָנ רֶלַּב טְהעֶטְׁש תֹכַמ רָׂשֲע יד ןיִא זַא ,םֶהיֵא
 . ,ןעֶראָׁש ןעֶסיֹהְג ַאדניוצ ןעֶמּוק טעֶו

 ,ףומפ םויברש

 ,םיִתָמ ןעֶדּוי עֶלַא ןעֶנעֶז רּוּכַּכ םֹוי-בִרֶע

 םיִכירְכַּת ןיִא יו יֹזא ,ןעֶלְטיִק עֶסיי יד ןָא ְךִז ןּוהְט ייֵנ לי

 .רֶעייֵלְׁש רעֶד רעֶּבייוַ ִד ייּב ְּךיז טְהעֶרְד .חַסָּפ-בֶרֶע טְמּוק םָע זַא
 ,טיִנ טייַצ ןייק ראָנ ןעֶּבאָה ייֵז .ה .ד

 .רעֶרעֶגְרֶע

 : ,רעֶרעֶדְנַא ןא יִּבא ,רעֶדעֶגְרע ןַא ןייז זאָל
 וי קאילה א הא יא

 ,ןעֶמּוקְנָא טעוֶו יִז ןאַמ ןְרעֶדְנַא ןַא ראֿפ סאוָו ּוצ
 ק. גטצ == יבא

 ,דֶרע
 ,טיִנ ןעֶמ טעיֹוּב דֶרֶע רעֶדְמעֶרְפ ףיֹוא 1 = |

 ,הָאּובְּת עֶטְסעֶּב יִד טְסְקאו דֶרֶע רעֶצְראַוְׁש ףיֹוא
 ץְראַה עְֶעֶפסאָר לאָמַאןעֶ טיפע עשְנֶ ןעֶטְאָפ א יב .ה .ר

 .ןעֶלאַפ טיִנ ןעֶמ ןעק .דְרֶע רעֶד ףיוא טְגיִל ןעֶמ זא ;}
 .ןעֶרעוֶו ןעֶּבאָרְנעֶּב םּוטעֶמּוא ןעק ןעֶמ -- דֶרֶע םּושעמּוא ויִא דֶרֶע 4

 יג טסייוו ןּוא ,ןעֶכּוז ּוצ הָפָניַּפ םייֵה רעֶד ןּוֿפ געוֶוַא ְךיִז טְזאָל סאָו ,רעֶנייֵא טְגאָז יֹוזַא

 .ןעֶרעוֶו טעוֶו םֶהיֵא םיֹוא טאָו



 ,ןֶכייֵלְנְסיֹוא טיִנ לאָמ ןייק ְּךיִז ןעֶנעֶק בֹקֲעַי ןיא וָׂשֵע 1
 םֹולָשְב ןעֶּבעֶה שיִנ ןעֶנעק ןעֶטְסיִרְק ןיא ןעֶדוי .ה .ד

 אָ יִנְמיעְלַה + ץבקעַי וצ טְנאָז ןּוא .םעֶיָקאָּב דאָּפ ְךיז טְלאַה וָׂשֵע
 -ָםיִרָק יִד יו ,סיֹוא טְקירְד טְראוָוְכיִָּפְׁש סאָד -- ע ע06 עטע1סמג == םעֶיקאַּב דאָּפ ּ

 ,תּולָּג סאָד ןעֶלְהיִפ קְראַטְׁש ןעֶדוי םעֶד ןעֶזאָל ןעֶט

 ,יֹורְטְׁש ןוֿפ רַׂשֲעמ טיִנ ןעֶמ יוִו יטְנעֶרֿפ וָׂשֵע :

 ראֿפ ךיִז ליוִו רֶע סאו ,קיִּבִצ א ,ןעָׁשְנעֶמ ןעֶשְלאֿפ ַא ןוֿפ טְראָוְכיִרְּפְׁש סאָר טְגאָז ןעֶמ

 ,תישארב י"שר) !ןבתה תא ןירשעמ ךיה ,אבא --- .ןעֶנייפְסיֹוא טְלעוֶו רעֶד

 .(זיכ ,ה"כ

 ,תורישע

 ,תֹורּובָּנ זיִא טְראָד .תּוריִׁשֲע ואװ 1{

 ,ןעֶמעֶנְרעֶּביִא טיִנ ְּךיִז ןעֶמ ראָט תּוריִׁשֲע טימ 5

 .עֶואָרְפיֹוא לאָמא ךיִז ןעֶק סע םּאוו

 ,תֹוּכַמ-רָׂשָע

 .ְךיֹוי טיִמ ּךעֶלְרייֵנְק יד ןעֶנעֶז .תֹוּכַמ-רָׂשֶע יִד ןוֿפ עֶטְסעֶּב סאָד }
 .טְסאַנ ּוצ טיִנ ןֶתָה ןייֵק ןעֶמ טְמעֶנ תֹוּכַמ-רֶׂשֲע יד ּוצ ?

 ןוא ,תֹוּכַמ-רָׂשַע יִר ןוֿפ רֶרֵס םייַּב טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶמ ליייז .הַמָּפ געֶמ עָטְׁשְרִע יִד יצ .ה .ד

 - .הָּכַמ ַא יאַפ ךיֹוא םֶהיֵא טְנעֶכעֶר ןעֶמ זַא .ןעֶנייֵמ טיִנ לאָז ןֵהָח רעד יִדָּכ 2

 4 ןֶהָה .לֶגרֶפ

 יו

 אי יא : א יא , ו 2 :
 י א 1, לא א 1 0 שװ א יי הי איד דא

 טי ריי יא יי וי 8 )א עו יא יש טשעט אר 8 (
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 / עְשעֶדאָפ
 ן םיִז ְךיֹוא זיִא טְלעֶגעֶרְפעֶג ניִנאָה ןיִא עֶוְׁשעֶדאָפ ַא

 / : ק. קס0ס22ש8 == עֶוְׁשעֶראַּפ

 / 4 ל
 ,ןאַּבְראַפ

. ָ : 

 .ןייֵלַא (ּביִציִרְּפ : רעֶדָא) סעֶנאַּפ יִד ןּוֿפ רעֶגְרֶע עֶנעֶ סעֶנאַּפְראַּפ יִד

 יי י . 2: 48: 5 -י-וסמ

 - .םיִּתַביילע יד ןוֿפ רעֶנרֶע ןעֶנעֶז םיִתרָׁשְמ יִד :ןיִז == ןאַּפְדאַּפ

 1 ,קיִשטאירד אפ

 | .ןעֶׁשאדְג ןייק טאָה ןּוא .ןעֶׁשאָלאַק ןיִא טְהעֶנ קיִׁשְטאַיְרְדאַּפ רעֶׁשיִסּור ַא
 ןסאוָו ,טְנאַרעפיל ןעֶׁשיִסיח ַא טְריֵזיִרֶטְקאַראַח -- ?. תסגעהיזמא == קִׁשְטאירְאָּפ

 ןפעֶד רֶע טאָה םייַה רעֶד ד א רעּבָא  ,ןייֵׁש רֶהעָז טְלעוֶו רעֶד רַאֿפ יִז יש רַע
 לד

 יעְואַּפ

 ןעֶרְהיִא ףיֹוא יקר יִז זַא - יז טְלעווק ,ןְרעֶדעֶפ עֶרְהיֵא ףיֹוא טְקּוק עואַּפ יִד זַא }

 יז טְנייוֵו .סיִפ

 = ּ , ץ.קםש == עֶואַּפ

 ןמיִנ -ֶהיִא ףיֹוא רענייֵק ךיז טְלאָ ,ןְרעֶרעֶפ- עֶנייֵׁש יד ןעֶּבאָה טיִנ לאָז עוֶואַּפ יִד ?
 .טְקּוקעֶגְמּוא

 ,ׁשְטאַפ
 טיפ יד כא ןעֶמ וּומ ,ׁשְטאַּפ ןייק טיִנ טֿפְלעֶה םַע וַא }1 |

 | 3 ןעֶהעֶטׁשְרעָּפ .לְֶרעֶפ

 ׁשְטאַּפ ַא ריִמ רֶע טיִנ -- לױֿפ טיִנ ךיִא ֵּכ
 .ּפעֶלְק יִד רֶע טְּפאַח ףֹוס לָּכ ףֹוס סאוָו ,רעֶמְהיִרעֶּב ַא ןוֿפ טְפאַהְצְרעֶׁש

 ,ןעֶּבעֶג ּוצ יוִו .ןעֶמּוקעֶּב ּוצ רעֶטְכייַל זיִא ׁשְטאַּפ ַא 3

 - ידי טְקנעֶדעֶג רֶהאָו ןעֶּביִז ְּךאָנ וליִפֲא ׁשְטאַּפ ַא 4
 .ךיִז טְקְנעֶרעֶג טְראוָו ַא - .ְּךיִז טְלייֵהְרעֶפ ׁשְטאַּפ ַא 8

 שי ׂו .טְהעֶטְׁשעֶּב טְראוָו ַא .טְהעֶנְרעֿפ ׁשְטאַּפ א (
 | 1 פאלק 7 טְראוָו .לנרעֿפ

 / ָו ? 'תָּבַׁש-טּונ; ּוצ ׁשְטאַּפ ַא ַא טְמּוק יו 7

 ' ,םעֶניא ןוֿפ ׁשְשאַּפ א עג מוקעּב ךילְצעלְּ טאָה רֶע סאָו ,טְרעֶדְנּואוועֶג ְךיִז טאָה רעֶנייֵא

 יי ,"תָּבַׁש טוני ןעֶשְניוִועֶג סֶהיֵא טאָה רֶע זַא



 = ןעֶפאַפ-
 א

 ,ןעֶנידרעפ טיִנ רֶלעֶג ןייק ּךיֹוא ןעק .ןעֶנאַרְטְרעֶפ טיִנ ׁשְטאַּפ ןייֵק ןעק םִע רע 8
 | ּוצְרעֶד אָנֹֹׂש ַא ְּךאָנ ןעֶמ טְמיִקעַּב יׁשְטאַּפ ַא ןעֶמ טְּפאַה 9
 - .טיִנ ְּךיִא טייו .ןעֶמעוֶו רעוֶו !ׁשְטאַּפ .ׁשְטיִּפס 0

 טְסייַוו ןעֶמ ןּוא ,געֶלְׁשעֶג .ַא ןּוא ניִרָקעֶג א םִנעֶטייַו רעֶד ןיֿפ טְרעֶה ןעֶמ ןעֶו ,ןעֶמ טְנאָו
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 ,סאוָו ראֿפ ןיא ןעֶמעוֶו ןעֶׁשיְִצ שיִנ
 .טְׁשְטאָפ ===
 ,ץיִנעֶמעֶרְק שדה-שאר ןוֿפ טְׁשְטאַּפ א יי

 טְרעֶה ּןעֶמ ןעוֶו .,ןעֶמ טְכיֹורְּבעֶג טְרַאְסְנעֶרעֶר יד 2 ןק. 161261611166 === ץיִנעֶמעֶרְק

 /  גיצ עֶשיִמאק סאָד -- .דָׂשֲעַמ עֶכיִלְנעֶמּוא רעֶדָא ,עֶכיֵלְּביולנְמּא ןַא ןעֶלְהעֶצְרעֶד
 -  -רעֶבשיִנריִ יא ןעמ ץינֶמעֶרְג טְראְָׁש רעֶר טיִמ יׁשָֹה-שא-. ןוֿ ןעֶאַפְׁפיֹוא

 .ןעֶדעֶלְק
 ,קאַלאָּפ

 ? רַעיֹוא ןייֵד זיִא ּואו א
 ְךייַלָנ טיִנ טְרעֶּפְטְנֶע ןּוא געוֶו ןעֶטייוַוַא טְכאַמ רעֶנייֵא ןעֶו ,הֶנאַלְׁשְטייַד ןיִא ןעֶמ טְגאָז יֹוזַא

 עדי ןעשיִיפ א טְנעְֶפעֶג לאָמַא טאָה ןעֶמ זא .טְלהעֶצְרעֶר ןעֶמ -- .אַנ רעֶד יצ =!
 אָ ןֶלעֶּביִ דְנאַה עֶטְעֶר יִד טְגעֶלעְֶעֶּביִרַא רֶע טאָה .הָעֹוא ןייַז טאָה רֶע ואװ
 .רָעֹוא קָניֵל ןייזןעֶויִועֶג טאָה ןּוא

 טי

 ,דניק אֵזַא ןעֶמ .טלעקיוו עִיסעֶילאַּפ ןי

 רהעֶז ראֿפ טְנאַקעֶּב זיִא עֶיסעְֶלאָפ ןיִא קְלאָפ סאָד -- ץ. 101086 == א
 ַא ןוֿפ טְכיֹורְּבעֶג טְּפאַהְצְרעֶׁש טרעוֶו טְרַאְָנעֶרעֶר יִד (ע עֶקְראַטְׁש ןּוא עֶסיֹורְג

 יעְציִניִמאָּפ

 ,רעֶּביִא ןיילַא ְךיֹוא ְךיִז טֶסיִנ עֶציִניִמאַּפ ַא
 ,טייַצ רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ ְּךאַזַא טיִנ טּוהט ןעֶמ זַא .ה .ד -- ק. קסמגַצ)תנסג == עֶציִניִמאַּפ

 ְךיִז טאָה יִז סאָו , ֹצ עֶדִייַמ רעֶטְלע.ןַא ןוֿפ ּךיֹוא ןעֶמ טְגאָז סאָד .ןעֶדאָׁש ּוצ ןעֶמ טְמּוק

 שאָה ןעֶמ לי שיער טיפ ןעֶהיִא יז ְרעֶלקרעֶד ןעֶמוא .ןעֶפעֶעֶ
 .טְכאַמעֶג הָּנּוחַה םִנעֶטייֵצ ייַּב טיִנ רֶהיֵא

 .ןעָהאַּפ
 | ַא טְמעֶנ ןאַמ רעֶטְלַא ןַא זַא :טיִנ ןעֶראַׁש ייֵז רעֶּבָא ,טיִנ ןעֶסאַּפ ןעֶכאַז ייֵרְד 1

 ו .ּבייַו םאד אל ןעֶמ זַא ןוא .ןעֶסֶע ץְבאָנ ןעֶפְנאָרְּב קְנּורְט ַא הָלּותְּב
 3 ןעֶדאַׁש לע

 ,עֶלעֶגעוֶורעֶקַא ןיִא דרעֿפ ַא טיִמ סקָא ןַא יוִו ,ןעֶמאַווצ ןעֶסאַּפ ייֵז 9!
 ,הָרֹוּת רעֶד ןיִא ואל ַא סֶע ויִא םִנעֶמייְֵצ ןּוא ,ןעֶמאַוּוצ טינ יִיֵז ןעֶקאַּפ םְנַֹטְׁשְרֶע םּוראוָו

 .י ב"כ םירבד) וָּדְחַי רֹומָחַו רֹוׁשְּב ׁשֹרֲחַת אל

 5 יא א א : : 12 : 4

 ער ר עא יי יה יע 7 א איי



 יוּכאַּפ

 טא יא ר טא 2799
 |הההכ סאד עב שטונ א יװ-םֶהיֵא טְכאַפ םִע 4 . - ---

 ,תֹופנַּכ-עַּבְרַא ןַא דְנּוה םעֶד יו .םֶהיֵא טְסאַּפ סע 4
 ,(לעֶמיִיַרְטְׁש ַא,.. :ראַו) ידע עֶלנניִרי'א ריִזֲח ַא יוִו ,ריִד טְסאַּפ םִע 8
 ,דְנאַוַו רעֶד ּוצ רעקיֹוה ַא יִו ,טְסאַּפ םִע 6

 ,"ּופאֵּכְ

 ,ויִלּויְל, ןעֶמ טְהעֶנ ,'וּפאַּפ, ןייק אָד טיִנ זיִא םִע זַא

 || יוָליְלי ןוא ןעֶסֶע -- יּפאַּפי טְסייֵה עֶכַרְפְׁשְרעֶרניִק רעד ןיִא --:ץ. !ט/ט = ליל
 ז טְנעֶל ןעֶמ .ןעֶטְסעֶּב םַא זיִא ,ןעֶייק יצ םאוָו טיִנ טאָה ןעֶמ זַא :ןיִז -- .ןעֶפאָלְׁ
 -ןעֿפאָלְׁש

 ןעֶקאָּפ
 .טְלעֶזאָמעֶג ןּוא טְקאּפעֶנ ןיֹוׁש טאָה-רֶע

 יא ןעֶמּוקעֶגְרעֶּביִא ןייש זיִא ןּוא ןעֶטיִלעֶג ליפ ןעֶּבעֶל ןייַז ןיא ןיֹוש טאָה רֶע .ה .ד

 : ,תֹורָצ

 ,ךראַּפ
 . .ךְראַּפ ַא ןוֿפ הֶׂשֲעַמ יד זיִא סאָד -- 'ֵחֹנ תֹורְלֹוּת הלא 1

 1 : הָרְדַק רעֶד ןיִא קּוסָּפ םעֶד ןּוֿפ גְנּוצעֶזְרעֶּביִא עֶטפאַהְצ רעש - 1260 == ךְראַּפ

 ןיִשעב עֶנייַז טיִמ -עֶדָא ,סּוהָי ןייַז טיִמ ְךִז א עֶנייֵא ןעוֶו ,סאָד טְנאָז ןעֶמ ןּוא

 |  !וראַפ ןיק שיִנ רעֶּבֶא ןיִּב ְךיִאי -- * ןייֵרַא רָב ןיִא םעֶכְראַּפ עֶלַא
 8 | .9 ראנ .לָנְרעֶפ

 !ְךְראַּפ הָׁשֹמ םָנייֵאדזְלַא 8

 |יװ םָע טאָ םנייא סעלא ןיוש זיִא סענייא ןעֶֶו .ְרעֶבמעֶל יִא טְסיימ ןעֶמ טְגאָ
 : | .ןעֶהעֶׁשעֶג םֶהָיא טימ

 6 | ,לֶהֵּקַה-שאר ןייק ןייַז טיִנ ראָמ ְךְראַּפ א 4
 4 ה .םאקןָֿפיֹוא ןעֶנאַרְט וצ סְנעֶנייֵא ןייַז נּונעֶג טאָה רע לייוו

 ו | 7 עא ַא ְךיֹוא דאָּב ןיִא טְנאָרְט ךראַּפ א 5
 | } ןּוא ,ְךְראַּפ םעֶד ןעֶיונ ּוצ ְּךיִז טְמעֶׁש רֶע לייוו -- ?. ןגזמגט148 == עקלּומראַי 7

 ֹו : -  .יׁשאר-תּולקָּב ןעֶהעֶג טיִנ ליוִו רֶע זַא ,ץּריּת ַא טְנאַז

 0, ןעֶצאַרְק ְּךיִז געֶמ ְךְראַּפ א 6
 2 םיֹורְג יז ייַּב רֶע טְרעוֶו .ןנמ ּצ ְךְראַפ א טעֶּב

 .ןייַרַא דאָּב ןיִא םעֶכְראַּפ יִד ןעֶמ טְרָהיֿפ הָּבִרדאֶנעַׁשוה 8
 ו סעֶכְאַּפ יִר ןעֶגעֶו ךילריטאנ .דְנאַלְסּור ןוֿפ ןעֶדְנעֶגעֶג עֶכיֵלְטֶע ןיִא ָָקְנִמ א זיִא סאָר |

 : ןעֶיֿפיצ הֶהעָז טינ:ָהָנִמ םעֶר - לל5

 ' 6 : א ע ט
 שי 1 א א ר יא א עוד :

 בי סט גאהר אט קא 5 יי יי אל עד 21 א שב א 7 טאל עי רע א
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 א עא = *
 , ָּ ' 1 4 ר ר ש א 8 1 ו יע : ' : * , א לג

 ו : : יי יי א א יי א א יו יי
 טא : 0 ; ' , װ 4 יא חי שש 4 :

 אט יי עי ימ טאש א 4 לע ואשעשעאעיי עא יישוב יט טי רשי א יי יא וה

 ןעֶליופ 19 | ןעֶׁשאַּפ
 == יש

 ,בֹורָק ןייַמ רע זיִא .ְּךְראַּפ ַא ּואװ 9

 | ,38 ןא מס עְרֶא .לָגְרעֶּפ
 ,רֶע טְסְקאוַו רֶהעמ סאו .ְּךְראַּפ םעֶד טְצאַרְק ןעֶמ רֶהעֶמ סאוָו 1()
 .ךְראַּפ ַא טְּבייַלְּב ְךְראַּפ ַא .גיִנאָה טיִמ ךראַּפ ַא ריִמָׁש 1

 ,ןעֶׁשאַּפ
 .ןעֶרְהאַּפעֶג זיִא ,טעֶׁשאַּפעֶג

 ,תֹולָנעְיִלַעּב ןעֶגאַז ֹוזַא -- ן+ עס|וטפאס = ןעֶׁשאַּפ

 ,רְמיִנְּפ
 ,געֶז רעֶד ףיֹוא הָמיִנְּפ ַא טְכּוז רֶע

 ְךאָנ םעֶד ץּוח ַא טאָה רִע סאָו ,ןעָׁשְנעֶמ ַא ףיֹוא רעֶלְהעֶפ ַא סיֹוא טְצעֶז רעֶעיִא ןעוֶו
 .תֹונֹורְסִח עֶרעֶדְנַא ּךֵק ַא

 | ,ןרָנּפ
 ,ן'ִרָנַּפ טעוֶו דְנּוה רעֶד רעֶדָא ,ן'ָרָנּפ טעוֶו ץיִרָּפ רעֶד רעֶדָא

 םיָנּוֿפ תֹורָצ עֶסיֹורְג טאַהעֶג טאָה סאָו ,ראַדְנעֶר ַא טְסייֵיְמעֶג ְּךיִז טאָה גְנּוָפאָה רעֶד טיִמ

 ףיֹה ןיִא םֶהיֵא טאָה סאָו הָנוה ןעֶזיִּבןייַנ ןוֿפ ּוצְרעֶר ְךאָנ ןיא ןירפ ןעֶטְנעֶלְׁש
 ,טְזאָלעֶגְנייַרַא טיִנ

 | ,רעֶטּוּפ
 :ןעֶהעֶנ טיִנ ןּוז רעֶד ףיוא ראָט פאק ןֿפיֹוא רעֶטּוּפ טאָה סע רעוֶו

 ןעז} סאָו .טייְַנעֶנעֶלעֶג עֶכילְטיִא ןעֶריימְרייּפזּומ ,גידליש יז טְלְהיֿפ סאוָו ,רעָד .ה .ד
 .םיִאְטָח עֶניי ןעֶייַועֶּב ןּוא :עֶנְניִרְּב לֹוׁשָכִמ ַאנ"ּוצ םֶהיֵא

 | - ןעֶזיוּפ
 ,ןעֶזיֹוה ןיִא רעֶּבייוַו יד ןעֶהעֶג .ןעֶויֹוּפ ןיִא } = -

 ןֶריִעֶר ייֵנ ןּא רעֶנעֶמ יִר ןוֿפ רעֶנולְק רעֶּבייַו יד ןעֶנעֶז ןעֶויופ ןיִא זַא ,טְנאָזןעֶמ לייַו
 : .זיֹוה ןיִא

 ,םיִנאָראַנ רעֶנְזיֹוּפ

 טְראָוְכיִרְְּׁש סאָד .םיִנאָראַנ ןעֶנעֶז רעֶנְהאָוְנייַא עֶרְקיִא זא ,טְנאַקעֶּב זיִא ןעֶזיוּפ טְדאָטְׁש יִד
 .טְכאַמעֶג ראַנ ּוצ לֶהק ץְנאַנ טאָה ׁשֶמַׁש רעֶד יוִו ,עֶטאָדקעֶנַא ןַא ףיֹוא ְךיִז טְהיִצעַּב

 : ,שיליֹוּפ

 םעֶר ןיִא ְּךיִמ טאָל ןעֶמ זַא ,ןעֶרעֶר ׁשיִליופ ןייַמ ןוֿפ םיֹורַא ריִמ טְמּוק םאוָ
 .ןייַרַא טיִנ ףיֹוה

 ףיֹוא הָרֹוחְס לעקֶעָּפ ַא טימ ןעֶגְנאַנעֶגְמּורַא זיא סאָָו ,דוי ַא טְנאַלְקעֶג לאָמַא ְךיִז טאָה יֹוזַא

 .רעפְרעֶד יִד

 ,ןעֶליֹוּפ
 ךייֵלְג ןעֶנֶז ּפעֶרְט יד ראָנ ,םּורק םעֶלַא זיִא ןעֶליֹופ ןיִא

 ,שונ רֶהעָו טינ זיִא עֶר ייַּב סאוָו,ףעֶׁש רֶהעֶז ןוֿפ נוטייַרעֶּב רעֶר ןיִא אָד טְהעֶמְׁש יּדילני



 .הָכָרְּב ןייק זיִא ןעֶליֹופ ןָא ?
 ןרעַגא ןיִא ןעֶמ טְנאָ

 ,רעֶיוּפ
 /- ,דיִרָי א ְךֹוא ויִא רֶעֹוּפ ןייַא ןִהָא 1

 פאק םעֶד רעֶקיִטְפַא רעֶד טְמוקעּב ןיֵַא קייטּפא ןא ןיִא טְמיק רֶעיפ א זַא
 1 וו - - ,רעָעּג ןייק טיִנ זיִא רעֶיֹוּפ םינּוֿפ חיֵר רעֶד לייַו

 1 | = ַא ץֶלַא רֶע טְּבייֵלּב ,רעֶיֹוז םֶהיֵא ךאק ןּוא םיִז םֶהיֵא ךאק .רֶעיֹוּפַא

 ןקעֶּב ייֵו ויִּב ןעׁשיק | ןייא ףיוא גנאַל יֹזַא ןעֶניִל עֶטְרעֶייִּפ יד ןּוא רעֶיֹוּפ רעֶד 4

 ,(העָּד ןייֵא :רעֶדָא) ןעֶסיוִועֶג ןייֵא
 ? ןעֶהעֶרְדְנָא טיִנ סֶע ןעק רֶע זא לי ַא רעיֹוּפ םעֶד ניֹוט סאוָו 5
 ? ןאַרֿפאַז ןוֿפ רעֶיֹוּפ ַא טְהעֶטָׁשְרעֶּפ סאוָו- (}

 2 עק
 / שי ,ןעקיֹוּפ רעֶטייוו ןעֶמ זאָל ,טקיוּפ ןעֶמ זַא

 מעט ןיילָק א ןיִא טְצעֶזעֶגְנָא טאָה רעֶנייֵא ןעוֶו ,ןעֶטייֵצ ראַפ :עֶטאָרְקעֶגַא

 : עג ןיֹוׁש ויִא סאָו ,-עֶנייֵא זַא ,טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶמ .ןעֶקֶיֹּפּוצְסיֹוא סֶע ןעֶמ טְגעֶלָּפ

 יג עֶנ רעֶכיִז טאָה ןּוא ,ןעֶקָיֹוּפ טְרעֶהעֶג לאָמַא טאָה ,טאָרְקְנאַּב םּוצ טְנעֶהאָנ ראָנ

 יי טּפעֶרְטּב סֶע וַא ,טְרעֶהעֶג רעֶּבָא טאָה רע יִו .םֶהיִא עמ טְנייֵמ סאָד זצ

 ְְנַּב ןייַז ראֿפ סְנעוֶ ןייַא ןיֵא ןיוש .ה .ד .ןעֶקיּפ רעֶטייַו ןעֶסייֵהעֶג רָע טאָה |
 ןופ ךיֹוא

 װײ ,רעוֶוְלּוּפ
 רעֶד ןיִא ןעֶהעֶג טיִנ לאָז רעֶד .ןעקעֶמְׁש טיִנ רעֶולּפ ןייֵק ןעק םִע רעוֶו

 : .ייַרַא
 1 יב ,םיִחֹוּפ

 | .ךֶׁשֹה חַסָּפ ףיֹוא ויִא .םיִרּוסִי םירּוּפ ףיֹוא טאָה ןעֶמ זַא 1
 יֹודָגַא ףיֹוא טאָה ,בֹוט-םֹוי םעֶנייֵלְק ַא היֹוא טיִנ טאָר סאו ,ןאַמ-עֶרֶא ןַא .ה יד

 .טיִנ יַאְדוא

 ,םיִדּוּפִי עֶלַא ןָא ןעֶמ טסעֶנרעַפ ,םירוּפ טְמּוק םֹע זא {פ
 : ,םיִרופ- ןֵׁשּוׁש רעטונ ַא יא םיִרוּפ רעֶטְכעֶלְׁש ַא 8

 וי רעָּביִרעֶד ןעַּבאָה ןּוא תֹובָדְנ ןעֶמעֶנְפיֹואדְנ"ּוצ םיִרָוּפ םּורַא ןעֶהעֶג טייַל-עֶמעֶרָא יד

 | || יקְכאַמ .רעֶָא ראַפְרעֶד ןעֶכאַמ וצ הָדעַּפ א ְךיִז ,טינ טיִיצ
 .םיִרוּפ -ןֵׁשּוׁש םיִא

 ןעֶרּי ןעֶטְלאוַו סאוָו ,םיִדּוּפ ןוֿפ סנ רעֶד ןייַז לאָז גאָט עֶלַא ןעוֶו 4
 ? רעֶטְכעֶט עֶרעֶייִז טימ ןעֶנְראָז

 : יבא םעֶראַה ןיִא ְךיִז ּוצ רעֶטְכעֶמ יַד ןעֶמעֶגְנעֶוַא טְזאָלעֶג טְלאָו ׁשו וָׁשֵחַא םּוראוָו

 2 .ןעֶּבעֶג יצ ןַָנ ייֵז טְראַּפְׁשְרעֶפ ןעֶטְלאָו ןרעֶטְלֶע יִ - = -

 טאַהעג +



 01 אי עקלוֿפ

 תהו 2 הע הא תל טי יע ר

 ,םַנ ַא ְךיִז טֿפעֶרְט םיִרּוּפ עֶלַא טיִנ 8
 א ,'ב יז ,הלגמנ ,אסינ שיחרתמ אתעש לכּב ואל

 י ןייק זיא תֶחַּת-ןיא-שּוק ןּוא) ,קְנעֶרְק ןייק זיִא תַחַּדַק ,ביט-םוי ןייק זיִא םירוּפ (

 5 .(הָלָלְק
 ,טיִנ ןעֶמ טְקְנאַד םיִרוּפ

 1 טינ יז ןעֿפְראַרעֶּב ,םיִריּפ .ןעֶמּוקעֶּב ייֵו סאוָו ,תֹובדָג יד ראֿפ זַא .ןעֶנייֵמ טייל עֶמעֶרָא יִד

 : " .םיִנֹוְבֶאְל תֹונּתַמ ןעֶּבעֶג ּוצ בּוָח ַא זיִא סע,לייַו ,ןעֶקְנאַד ּוצ

 1 . .ןְרעֶטְכיִנ םיִרֹוּכִׁש עֶלַא ןעֶנעֶו םיַדּוּפ 8
 ִ ,גיִרעֶגנּוה םיִנ דָנּוד ןייק ּוליִפֲא זיִא הָדּועֶס רעֶד ְךאָנ םירּוּפ

 -  טיִנ ןעֶמ ףראד ןְטְקרּופיִּכ םֹוי רעֶכָא .ןעֶרוִּׁש'ִנָא ְּךיִז ןעֶמ געֶמ ןְטָקיםיִרּוּפ 0
 .ןֶטְסאֿפ

 ,עַקָׁשוּמ
 יעקשיק רעד ץִא ןיירַא ןעֶמ טְנעֶל .עקׁשּופ רעֶד ןיא ןעֶנעֶלּוצְנייַרַא רעֶדייֵא

 .ליִװ סאָָו ,רעֶגיאק ַא טְגאָז יֹזַא -- . 10524ג == עֶקְׁשיִק :קטפ;אג == עֶקְׁשּּ

 רֶלעֶג םעֶד ראֿפ עֶּבִל יז שְַנרעֿפ ןוא ייֵחסְ-ןּתִמ ןיִא הֶבְָג ןייק ןעֶנעֶלניא טיִג
 .גאָטְטיִמ רעֶסעֶּב ַא

 ,הָטְרעֶו דֶלעֶג זיִא ׁשיִנְרֶטּפ
 דאו עֶטְעֶלׁש ַא ןעֶדעוֶו וצ רֹוָּׁפיִּבַא ,ֶלעֶג ןעֶטְסאק ןֶזאָל יצ יז טְניול םִָ .ה .ד

 ,םעֶזיּפ
 !םעֶזיִפ ןיֹוׁש זיִא סאָד

 ,הָנָכִמ ַא ןיִא לעֶטיִמ עֶטְצעֶל סאָד ןיֹוׁש ויִא סע .ה .ד

 ,אָטְניִּפ
 ןייְבָא ןַא ןעֶּבראָטְׁשעֶג זיִא ןּוא ,ןעֶועוֶועֶג ְךייַר זיא ..ְטְניִפ

 ּו .סאַדְעֶטְסְמַא ןיִא ריִכָנ רעֶפיֹורְג 8 ןעֶזעֶועֶג זיִא אָּמְנּפ

 יוועָשְטְניִּפ

 .םָע טְנאָט וועָׁשְטְניִּפ יִא
 לעֶטְרעֶטְׁש ןייֵלְק ַא ןיִא :עֶטאָרְקעֶנא--.ןעֶליֹוּפ ןיִא לעֶטְרעֶמְׁש ַא זיִא .(10020וש) וועש

 ןעֶמ טאָה .רעייֿפ סאָר ןעֶנְנאַנעֶגְפֹא תֶבַׁש-רעֶמיז א ןיִא לאָמַא זיִא ווָׁשְטְנִּפ ןעֶּבעֶנ
 יִא לעֶגְנּי סאָר רעֶרייֵא היפ ןעֶנניִרְּב לאָז רע ,לעֶננו ַא ּושָׁשְטְנִּמ ןייק טְקשעֶג
 טְרְהעֶקעֶגְמּו ְךיז רע טאָה .ןעֶראָועֶגגאָמ לייַוְלעֶר זיא ,ועֶשטניִּפ ןייק ןעֶננאַנרעֿפ רעֶּבָא
 וטרֵאָסְנעֶרעֶר יד טְביֹוְּבעֶג ןעֶמ ."ןיוש טְנאָמ ועׁשְטנִפ ןיִאז -- לייוו רעיֿפ ןְהֶא םייִהַא

 | + ושָמִׁש טְעװ סא לו וָש יצ ישו ְךא צ הא טי שא =
 /ט אַל וצ טְגאַלְפ רעֶנייֵא ןעֶו ,ליֵפְׁשְנעֶטְראָק םייֵּב ךילנְעֶועֶג
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 א א א ר ירא יי א 0 א יט ר ר רשי
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 יא עט עי עא עט ער טי 1 א 1 יי עה א יא

 | הָפּורע הלנע ןַא יו .לוק ַא ןיא ,לקסּוה רֹוׁש רעֶד יו ,לעקסיפ ַא טאָה רֶע

 ו רע סאָו ,הָלסְּלַעּ 8 ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז סאָד -- קי ץעפא == ץֶסִפ
 .8 לֹוק .לגרעֶפ - .טיִנ ירבע ןייק ןעֶק ןּוא לוק גיִרעֶזייַה ַא

 +עֶסיִפ,

 !יעָּפיִפ, ּונָל ןיא

 = יי קאט הִפּוצְסיֹ ְךאַז ַא .ַחֹּכ ןיִא יִנ ְּךיִ טְלְהיָפ ןעֶמ ןעוֶו ,ףּורְסיֹוא רעֶשְפאַהְצְרעֶׁש

 ,(טְנאַקעֶּבְמּוא ריִמ זיִא-עָפיִּפי ןוֿפ גְנּומייֵדעֶּב יד)

 יו .שֶפָנ-ַחּוקיִּפ

 ֶ ,תָּבַׁש הָחֹוּד זיִא ׁשֵפָניַחּוקיִּפ

 א ייא ,ה"פ ,אמוי) .תבש החוד שפנ חוקיפ

 -  י"ׂשְנֶלַפי ןעֶמעֶנטיִמ ְךיִז ןעֶמ לאָז .געֶו ןעֶטייַו א ןיִא ְּךיִז טְואָל ןע
 .לעֶסיִלׁש ,הָלעֶג ,לעֶטיִמְסְנעֶּבעֶל ,סאַּפ : ןוֿפ תֹוביִּ-יִׁשאָר יִד זיִא א

 יי א טאאיא 15

, 

 וי 7 ,ןעֶריֵֿפוצ לֶבֵׂש ןייַז טיִמ ןּוא םיִנֵּפ ןייַז טיִמ זיִא רעֶכיִלְטיִא 1

 : ,דֶלע ג טסאק םיִנּפ ןייֵׁש ַא

 ,טְלעֶוו רעֶד ראַפ םיִנָּפ ןייֵׁש ַא ןעֶּבאָה ליִו ןעֶמ זַא .ה .ד

 ןיעצ ,רֶסָמ ַא זיִא םיִנָּפ סאָד 4 ,

 עה לפנאב ךנלר אסמוט ;(ףוס ,גיע השרפ ,הבר תישארב) .וינפ הנשי םדא בל
 א | .(ךל ךל 'פ ףופ ,רהמ

 ,דֹוס םעֶד סיֹוא טְגאָז םיִנָּפ סאָד 4
 יא

 . ץ .ןעֶצְיאַה םיִניֵא ןעֶׁשְנעֶמ םייַּב םיֹוא טְהעֶז םִע יִו .ה .ד

 / 6  :.לְּדו טּוהְט ןעֶצְראַה ןיִא סאו .םיִנָּפ םּוצ טאָה סאָָו ;
 א .רעֶמרעוְכיְׁש ייווצ עֶרעֶהיִרְפ יֵד ןוֿפ ְךיּפיִה רעֶד שעמִּכ זיִא טְראָוְכיִרפְׁש סאָד

 יב םיִנָּפ א רעֶהיִרְפ עֶׁשו-ּבאָה -- ? ןעמייל ייַּב םיָנַּפ ַא ןעֶּבאָה טסליוו 6

 אי .ןייֵלַא
 א עֶנייֵׁש םאָד ראָנ .רֵּקיֵע רעֶד זיִא םיִנָּפ עֶנייֵׁש םאֶד טיִנ

 ,תַוּמַה ַאְלַמ רעֶקְסיִרְּב רעֶד יוִו ,םיִנָּפ ַא טאָה רֶע 8

 ָק ןְרעֶנאָמ ןּוא ןעֶגְנאַל ַא ןוֿפ -- א ןיִא טְדאַּטְׁש 002086 == קָסיר

 סייז

 ר

 םיִנּורְנ הָׁשֹמ יִװ םיִנָּפ ַא טאָה רֶע 9

 ןעֶׁשְנעֶמ ןעיֶסיאיֵמ א ןוֿפ ןעֶליֹפ ןיִא ןעֶמ טְגאָ



 ןֶבייְֵׁשרעֶפ םָקָנּפ ןיִא סֶע עֶמ ןעֶמ
 - - .ׁשיִקינייַלְ א ןוֿפ ,טְפאהְצרעֶׁש רעֶדָא .הֶׂשֲעַמ עֶגיִטכיוו א יו טְפעֶרְמ סע ןעוֶ ,ןעֶמ טְנאָ שא

 : !ןעֶקעֶטְׁש ַא טיִמ קּוסָּפ ַא :
 "ינישל בֶלּכ ןיכחי אל, קיסַּפ םעֶר ןעֶגאָז ּוצ ,לעֶטיִמ ַא דּוי רעֶד טאָה דִנּוד ןעֶזייֵּב ַא ראַפ

 ,ןײלַא קּוסָּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶז עֶזאָלְרעפ טיִנ רעֶּכָא ְךיז ליִװ סאָו רעֶד .(ז ,א"י תומש)

 ,98 דָנּוה .לָנְרעֶפ -- .ְךיֹוא ןעֶקעֶטְׁש ַא טיִמ ְּךאָנ ְנעֶג

 ,םוט-םוי רעֶנייֵר ַא רעֶּבָא ,רעֶרעֶוְש ַא ויִא ןעֶּבעֶל-חַסַּפ

 לעֶפ =
 ,עֶטיִרְר סאָר תַחַּדַק ןּוא .עֶטיִוְס ַא ןּוא ץְלעֶּפ ַא 1

 רעריילְק יִנעוֶו רֶהיִא טְכאַמ ןעֶמ סאָו .הָלַּכ רעֶמעֶרָא ןַא ןוֿפ -- אז טפוצם == עֶמוק
 .הֵּנּותֲה לעד ּוצ

 ,טיִנ טְמעֶראַו ץלעּפ רעֶדְמעֶרֿפ ַא ט

 לה ? } .לָנְרעֶפ

 - - ֹוִא דמעָה עֶטְסְנְניִרְג סאָד -- :נניִרְג רעֶטְניִו םיִא ויִא ץְלעֶּפ רעֶטְסְרעֶוְׁש רעֶד 8
 7 .רעווְׁש רעֶמּוז םיִא 4

 ,לײֿפ ַא ןוֿפ רעֶגְרֶע טְסיִׁש ןעֶּפ יִד 1
 ,רֶהאָי שּונ ַא ןָא ְךיִז טְּבייֵרְׁש ,רְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶּפ יד : ..לאָה סאו רעֶד 2 /!)

 ןעֶּבייֵרְט'ִנֶא :דנְהִע
 !ןעּפ ףֶל רֵמָׁשִה 8

 פאָר .ך"נת ןיִא ריֿפ טא טְמּוק סאָו =..ןָפ ֶל יֵמָׁשִהי :קּסָפ םעֶד טיִמְרעֶר טְיימ ןעֶמ

 גיי ר :

 264 טי 0.
 םּוצ ןעֶּפּי יִר טָּפָא ּיצ ןעֶצּונעֶּב ּוצ ןעֶטיִה ְּךי לֶז ןעֶמ ,טְנְיאָו טְראָוְכיִּפְׁש

 02 עי

/ 

 .װ .ז .א ןעֶלְסְקעוֶו ןוֿפ ןעֶּביֵרׁשְרעֶשְנּוא

 ,ןעֶּפ רעֶד ףיֹוא ןעֶנאָלְׁשעֶג זיִא רֶע 4

 1 ר יי .ןעֶּבירְׁש טיִנ ןעֶק רֶע .ה .ד

 א =

 ,לעֶקעֶּפ = | יי 8
 ;(ןעֶקִיַלְנִמּוא :רעֶדש עֶלְקעֶּפ עֶלַא דְנאַו רעֶד ףיֹוא ןעֶגנעֶהְֿפיֹוא לאָז ןעֶמ זַא 1

 : ,םעֶנייַז ּוצ טֶּפאַחעֶג רעֶכיִלְטיִא ְךיִז טְלאָו
 .סְנעֶגייֵא ןייַג יו ,רעֶס עֶר ְךאָנ זיִא קילוא םו םקעֶגעֶג זַא ,ןעֶסעֶגֶג ללא רָע .ה ,ד



 ,לעֶרעֶּפ
 .ןעֶצְראַה ןְּפיֹוא רעֶניֵטְׁש -- ולאה ןְּפיֹוא לעֶרעֶּפ == |

 ,ןיֹושְרעֶפ
 .הָבֲצַמ רעֶד ףיֹוא ןיֹוׁשְרעֶּפ רעֶנייֵׁשַא 1

 ,הָבֵצַמ נר

 מחנה יה רע פג פארע
 ןעֶרִבאָרְפ

 .ןעֶרְיְדּומְׁש רעֶּביִא טֶהעֶג ,ןעֶריִּבאָרְּפ

 עי

 .ןֵרָק םִנּוֿפ רעֶקאַמְׁשעֶג ויִא טְנעֶצאָרְּפ רעֶד 1
 .םיִחָה ְּךֵמ א ןעֶמעֶנ ּוצ ּביִל טאָה סאוָו ,רעֶד טְנייֵמ יֹוזַא

 ,ןָרֵק סאָד ףיֹוא טֵסִע טְנעֶצאָרְּפ רעֶד
 .ןעֶנעֶר ןְהָא טסְקאוו טְנעֶצאָרְּפ 9
 ,דְנעֶה יַד טיִמ דְנּוועֶג סאָד געוֶוַא טְמעֶנ ,טְנעֶצאָרְּפ 4

 | | קיִׁשָמְנעֶצאַרְּפ
 ײלַא ְּךיִו ראֿפ יו .בֹוחְ-לַעַּב ןְראֿפ רֶהעֶמ טאָנ טעֶּב קיִׁשְטְנעֶצאַרְּפ ַא

 עו רָע רעֶדָ ,ןעֶהעֶג טְכעֶלְׁש טעֶו בֹור-לעּב סעֶד ןעוו ,אָרֹמ טאָה רע לי
 .ןעֶנעֶו ןעלאֿפרעֶפ רֶעֶג יז ןעק |

 | ץירפ
 ,ןעֶמעֶּב טיִנ הֶלָּפַמ ןייֵק ןעֶמ ראָט ץיִרַּפ ןעֶטְכעֶלְׁש ַא ףיֹוא 1

 5 ְּךֶלֶמ .לָנרעֶפ
 ,מּונ ףיֹוה רעֶצְנאַנ רעֶד זיִא ,רעֶטּנ ַא ויִא ץיִרּפ רעֶד זַא

 אז. 8 .לָנְרעָפ

 2 ,ןעֶמ וּומ .ןעֶמְראַו טְסייֵה ץיִרְּפ רעֶר ַא 8
 : טיִמ ויִא ץיִרְּפ רעֶד ראָנ .'הָּבַרְדַאְו הָּבַרְדַאי ץיִרַּפ ןיִמיִמ ןיִּב ְּךיִא 4

 | ,"רעֶריוִו -
 ָפ םּוצ ןעֶנעיֶפְַמיּוצ ְךיִז ליִו םאָה .ראַדְנעֶר ַא .3ּ .צ ְךיִז טְנאָלְקעֶּב יֹוַא

 ןעֶפיוה םיָנ ראָנ םֶהיֵא ןּֿפ רעֶּבֶא



 4 0140 יי 4

 2 לעקנ עֶקעֶפ

 -  טְּבייֵרְׁשְרעֶפ סֶקָנַּפ ןיִא םִע געֶמ ןעֶמ
 .שייקינייֵלְק ַא ןוֿפ ,טָּפאַהְצְרעֶׁש רעֶדָא ,הֶׂשֲעַמ עֶניִטְכיוו ַא ְּךיִז טְפעֶרְמ סֶע ןעוֶו ,ןעֶמ טְנאָז

 !ןעֶקעֶטְׁש ַא טיִמ קּוסַּפ א ;

 נׁשְל בֶלָּכ ץהָי אלי ק קיסַּפ םִע ָד ןעֶנאָז ּוצ ,לעֶטיִמ ַא די רעֶד טאָה רָנּור ןעֶזייּב ַא ראַפ

 היֹוא .ןעֶזאָלְרעֿפ טינ רעֶּבָא ְךיִז ליִװ סאָו רעֶד .(+ ,א"י תומש)
 " ווצ ד }

 8 דְנּוה .לֵגְרעֿפ ללא .ְךיֹוא ןעֶקעֶטְׁש ַא טימ ְךאָנ טְמעֶנ

 א ,הֵסָּפ
 .;םומ-םוי רעֶנייֵר א רעֶּבָא , 2 ַא ויִא ןעֶּבעֶליחַסָּפ :

 ,עֶטיִרְד סאָד תַחַּדַק ןּוא .עֶטיִוְס א ןוא ץְלעֶּפ ַא 1 |
 רעֶריילְק ניִנעוֶו רֶהיֵא טְכאַמ ןעֶמ סאו ,הָלּכ רעֶמעֶרָא ןַא ןוֿפ -- ן|ז סםעעה == עְטווְק

 . ,הֵּנּותֲה רעֶד ּוצ

 ,טיִנ טְמעֶראַו ץלעֶפ רעֶרְמעֶרֿפ א "1
 2 ריילק .לעששז יי

 זיִא דְמעָה עֶטְסְנְניִרְג סאָד -- :גְניִרְג רעֶטְניוו םיִא ויִא ץְלעֶּפ רעֶטְסְרעוְׁש רעֶד 3
 .רעִֶׁש רעֶמּוז םיִא

 ,לײֿפ ַא ןוֿב רעֶגְרֶע טְסיׁש ןעּפ יִד

 - ,רֶהאָי טּוג ַא ןָא ְךיִז טְּבייֵרְׁש ,דֶנאַה רעֶד ן ןיִא ןעֶּפ יִר -.לאָה טאָו ,רעֶד
8 2 : 

 סאָד .ך"נת ןיִא ריָפ טָפֶא טְמּוק סאוָו *...ןֵּפ ֶל רֵמָׁשהא : קּוסַּפ םעֶד טי ניי

 םּוצ "ןעַּפי יִר טָפָא ּוצ ןעֶצּונעֶּב ּוצ ןעֶטיִה ! ְךיִז לֵאז ןעֶמ  ,טְנְיאָו טְראַווכיִרְּפְׁש

 .װ .ז .א ןעֶלְסְקעוֶו ןוֿפ ןעֶּבייֵרְׁשְרעֶטְנּוא

 ןעֶּפ רעֶד ףיֹוא ןעֶנאָלְׁשעֶג ויָאְ

 ןעֶּביירְׁש טיִנ ןעק רֶע יה ם

 ,(ןעֶקיִלְנְמּוא ! רעֶרָענ ְּךעֶלְקעֶפ עֶלַא דְנאַַו רעֶד ףיוא ןעֶננעֶהֿפיוא לאָז
 ,םעֶנייַז ּוצ טְּפאַחעֶג רעֶכיִלְשיִא ְךיִז

 .סנעֶניֵא יי יו ,רעֶסעֶרְג ךאָנ זיִא קיִלְגְמּא םֶמעֶנעי זַא ,ןעֶהעֶנֶג טְלאָו רֶע

 1 ניי ריר שי 4 6 5 טי 14 0

 "ר א 24 0 א עילאי 0 3 רב :

 = א יי. ר, אי יי לייק עי =
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 טי ,רעֶבאַמְלעֶקעֶפ
 יִמְכיִל ַא טְכאַנ עֶרעֶטְסניפ ַא זיִא רעֶקאַמְלעֶקעֶפ ַא רַאַפ ם  י
 ְנְראָזעֶג ירעפעֶּב זָכאָלְמ ןיינ רֶע ןעק טְכאַג רעֶרעֶטְסְניֿפ ַא ןיִא א: |

 - לעֶרעַפ
 ,ןעֶצְראַה ןיֿפיֹוא רעֶנייֵטְׁש -- ,וְלאַה ןֿפיֹוא לעֶרעֶּפ

 : ,ןיֹוׁשְרעֶּפ
 - הֶבֵצַמ רעה = ףיֹוא ןיֹושְרעֶּפ רעֶנייֵׁש ַא 1

 : טא ,הֵבצַמ .לֶנְרעפ

 לנקלעב םייַב ןיֹוׁשְרעֶּפ רער "רצויַה דַיְּב רֶמֹחַּכ הָנָה יִּכע

 : : - ,דְנאַה

 א י"רָמֹחַּכ הָנִה יּכּי ָלֵת רעֶד יט גְנּוצעֶזְרעֶּביִא עֶטְפאַהְצְרעֶׁש

 00 .ןעֶרֶיִּבאַרְּפ

 - -  עְרירוטְׁש רעֶּביִא טְהעֶג ,עֶריִּבאָרּפ

 ,טְנעֶצאֶרְּפ
 .ןרָק םִנּוֿפ רעֶקאַמְׁשעֶג ויִא טְנעֶצאָרְּפ רעֶד 1

 - וםיִהָה ַכ ַא ןעֶמעֶנ ּוצ ביל טאָה סאוָו ,רעֶד טְנייַמ יֹוזַא

 ,ןִרֵק םאָד ףיֹוא טסֶע טְגעֶצאָרְּפ רעֶד
 | .יןעֶגעֶר ןֶהֶא טְסְקאַו טְנעֶצאָרְּפ 2
 ,דְנעֶה יִד טיִמ דְנּועֶג סאָד געֶוַא טְמעֶנ ,טְנעֶצאָרְּפ 4

 2 ,קיִׁשְטְנעֶצאָרְפ
  יִװ ,בֹוח-לַעַּב ןֶראפ רֶהעֶמ טאָנ טעֶּב קיִׁשְטְנעֶצאָרְּפ ַא

 .,ןעֶהעֶג טְכעֶלְׁש טעֶו בֹוה"לַעַּב םעֶד ןעוֶו ,אְרֹומ טאָה רֶע לייוַו

 4 א

 .ןעֶדעֶמ ןעֶלאַפְרעפ דֶלעַג ןייַז ןעֶק
 1 .ץירפ

 עֶטעֶּב טיִנ הֶלֵּפַמ ןייק ןעֶמ ראָט ץיִרְּפ ןעֶטְכעֶלְׁש ַא ףיֹוא 1

 יי ) 5 ְּךֶלָמ .לנְרעֶפ
 שִמ .ףיוה רעֶצְנאַנ רעֶד זיִא ,רעֶטּנ ַא זיִא ץיִרָפ רעֶד זַא 0

 װ 0 | ר : גאז 8 .לָנְרעּפ :

 יא - ,ןעֶמ וּומ ,ןעֶטְראוַו טְסייֵה ץיִרָּפ רעֶד זַא 8

 ןירְּפ רעֶד ראָנ יברא הֶּבְרְדאץיִרפ ןטִמ ןיִּב ךיִא 4
 "רעֶריוִו

+ 6 0 



 קי ידָסנָרָּפ
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 הֵָנרַפ | וי 202
 עו עי עט עה עט עיין עטר א 444

 ; טשילע נעמען גזע עי ריר אטעייטעיייריקע

 נג הא ןעֶבעֶל א זיִא .רָח ןיילא ןא ץירְפ ןילַא 8
 ריק ןוא ביי יז ןיִא טאָה די א יה ןוא ררעפ יז ןיִא טאָה ץירָפ א (

 יי ייּב רעֶניילְ ןֶלַא רע זי .העֶסעֶרְג זִא ץירפ רעֶד םאָו
 .רָניועֶג ןייַ ןּוא .רֶניֵה עֶנייז ןעֶנעֶז יוזַא .ץיִרְּפ רעֶד יז 8

 אז 2 .לְרעֶפ --(.יב טיכ ,ילשמ) .םיִעָׁשְר ויָתְרׁשְמ לָּכ רֵקָׁש רַבְד לַע ביִׁשֹקַמ ךֶלֶמ

 | ,םנרַּפ
 ןָא-ןעֶג ְןאָפ רע טְציִו ,ןְהאָה : 2 םֵנָר .ןָא-ןעֶּביֹא טראֿפ רע טְציִז ,ןְהאָה ַא יוִו םיֹורְג ןייַז געֶמ סַנְרַּפ ַא

 .היִמ ןֶהָא הָסְנְרַּפ ןעֶמ טאָה .הּוק א ןּוא הָריִּד עֶנעֶנייֵא ןַא טאָה ןעֶמ וַא 1
 ,תֹוָזמ עֶנייֵׁש ןעֶּבאָה תֹוסָנְַּפ עֶסּואיִמ עֶלַא

 .ןעֶבעֶליקעֶׁשְטאַמ טימ ןעֶצְנאַט ןעֶמ וומ ןעֶנעוֶו הָסָנְרִּב ןוֿפ ;}
 טאָה ןעֶמ סאָו ,עקְראַדְנעֶר ַא טְנאָזעֶג לאָמַא טאָה יֹוזַא -- עק. תוגטו6/ == קעָׁשְשאַמ

6 

 ,םיִרֹוּכֶׁש יִד טיִמ טְצְנאַט יִז סאוָו ראֿפ ,ףרּואווראָפ םעֶד טְנאַמעֶג רֶהיִא

 + לומ םְּבייַו םִניִא עֶנֶז רעֶדְניק לֶזִמ םֶנאַמ םִניִא זיִא הָסָנְרַ

 ,תֹוּכַמ עֶלַא טְלייֵה הָסָנְרַּפ

 ,ףוס-םַי-תעיִרְק יוִװ ,ןָא רעֶרעוֶוְׁש טְמּוק הָסָנְרַּפ
 ,(יא ,ח"יק ,םיחספ) .ףוס-םי תעירקכ םדא לש ויתונוזמ ןישק

 ?ןעֶנעוֶו הְָנְרַפ ןוֿפ םעֶלַא טיִנ ןעֶמ ׁשֹהְט סאָו !ןעֶכעֶלייִּבָר ?
 םאָו ראֿפ .ֶפאָרְטְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה בֶ רעֶד ןעוֶו ,טרעֶפְְנֶעעֶג ןעֶּבאָה רעֶניִא לאָז ֹזַא

 שז

 שמ

 .ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶכיִלרֲהְעְמּוא טְכאַמ רע
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 .ןעֶרְהאָּפ
 .טְרְהאָפ עמ זַא) .ןעֶטיִלְׁש םעֶנעֶדְלאָג ַא ןעֶמ טאָה ןעֶטיִמ ןיִא טְרְהאָפ ןעֶמ וא }

 ׂ (.קעֶרָד טיִמ ןעֶנאַָו ַא ןעֶמ טאָה .קִע ןיִא

 ,ןעָהעֶג ּוצ םוֿפ-וצ רעֶסעֶּב ןיֹוׁש זיִא ,ןעֶרְדאֿפ ּוצ יֹוזַא רעֶדייֵא ?

 .םָלֹוע"תיִּב םעֶד ףיֹוא ןעֶרְיִפְסיֹוַא םעֶנייֵא טְהעֶז ןעֶמ זַא
 " ,ןענְנאַנעֶג יג רעֶרייֵא .ןעֶרְהאָפעֶג טְכעֶלְׁש רעֶסעֶּב 3
 |  יטיִנֹעֶמ טְסייו קיִריצ טְמּוק ןעֶמ ןעֶו ןעֶמ טְסייו ,טְרָהאָּפ ןעֶמ ןעוֶו 4

 ן פער ְךִי ןעֶנעֶק םְגעוֶוְרעֶטְנּוא זַא ,ןעקִיְרְדּוצְסיֹוא םּוא ,תֹולְנעַריִלַעּב ןעֶגאָז ֹױזַא

 / .תֹוּבִק ייֵלְרעֶלַא

 װ | הל :רעֶרָא) םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶטְראָג םעֶקְׁשיִראַמ רעֶּביִא טְרְהאֿפ רֶע
 צ יִעָמּוק ליִו רעֶנייֵא ןעו -- .ןעֶמאַנְנעֶיֹורָפ רעֶכיִלְטְסיִיְק ַא זיִא 212ע4882 == עֶקְׁשיִראַמ צ עמי

 גע ןעֶכייֵלְנ ןייק.ףיוא טי ,ליִצ יי

 ,רעֶטאַפ
 רּוטְפ ןיוׁש ְּךיִד ןעֶמ טְרעֶו יוִו ,רעֶטאָפ רעֶּביִל ןייַמ יא 1

 יי יי .ףיא םייַרָג םּוצ טְהעֶטְׁש טְראָוו סאָד ראָנ ,רעֶטֿפ ןיֶתִמֲא םעֶד טינ יַאְדוַא

 .פש- עכו

 אָד טְנייֵמ ןעֶמ

 .ירּוטַּפי

 .רעֶשיִּב עֶרִייִּב ייֵז זיִא ,רעֶדְניק ּוצ ןעֶמּוקְנָא ןעֿפְראַדעֶּב רעֶטּומ ןּוא רעֶטאָפ וַא 9

 וו ,תֹוחּור יִד יו רעֶדְניִק סיֹורַא ןעֶמּוק .םיִדָׁש ןעֶנעֶו רעֶטּומ ןּוא רעֶטאָֿפ זַא }

 / .ןְראָהְטְיִט םיִלָהְק זיִא יז ןוא .םֵנְרַּפ םיָלֲהְק זיִא רעֶטאָפ רֶהיֵא 4
 0 כילְְנעֶּפֶע ןַא טראפ זיִא רעֶמְכאָפ יִר ןוא ,רוי רעֶנייֵׁש א ןייַז יקאט געֶמ רעֶטאָפ רעֶד

 / קנ
 0 .ייַּבְרעֶד טְהעֶטְׁש רעֶטּומ יִד ןעוֶו .ייֵרְטעֶג זיִא רעֶטאָפ רעֶד 8

 װ ,ןעֶגיֹוא עֶנְרעֶועֶלְג ןעֶּבאָה רעֶטּומ ןּוא רעֶטאָפ (}

 / יז ןֶהָה .לְָעֶפ -- .רעֶרְניִק עֶרֶיז ףיֹוא רעֶלְעֶפ ןייק שיִנ ןעֶהעֶז יז .ה .ד
 ן יהָחָלְצַה דיק םעֶד שניִרְּב הָכָרְּב םֶרעֶטּומ ןוא רעֶטאָּפ ?

 | 9870 ןא יעְטאמ .לֶגרעֶפ רעֶמאפ



 0 טא טי

 = עני עד יי = טיי טל ערעב טי ערע יעדע יעריגע נידערט גרעיט עב יע עי עש טיי = לכו באטיטלט טעטיק

 ,לאַֿפ
 ,אָליֵּמִמ טְמּוק לאֿפ רעֶטּוג ַא

 .טְכעֶרעֶגְמּוא טמוק עָטּונ סאָד .ה .ד

 .ןעֶלאַפ -
 ןעֶנעֶג תודע ךיֹוא דְנאַו רעֶד ףיֹוא ןיִפְׁשיִד וליִפֲא טְנאָז ;מלאֿפ ׁשְנעֶמ רעֶד זַא 1

 ,םֶהיֵא

  רעֶטּנורַא טיִנ ּפעֶדְמ עֶנייֵמ ריִמ טְלאפ ןּוא ,לָחֹומ טייַז 9

 ּבּוטְׁש רעֶד ןוֿפ ןירֶַפְסיֹויַא ןֿפֹוא ןעיִדֹובְכְב ַא ףיֹוא םעֶנייֵא ליוו ןעֶמ זַא
 ,טּוׁשַּפ םעֶד רעֶּביִא טְלאַּפ רֶע 2

 ְךאַז רעֶטְסְכאֿפנייא רעֶד רעֶּביִא ןוא .געוֶו ןעֶטְסְכייַלְ םעֶד ףיֹוא טְלעֶכיֹוְטְׁש רֶע

 | עִיְנאָפ
 ,ןעֶהעֶֶו ּוצ דֶניוִו רעֶטְלאָק א ןָא טְּבייַה ,ןעֶהעֶנ ּוצ ןָא טְּבייֵה עֶיְנָפ זַא

 .טלעק יִד טיִמ סעטְגְניִרְּב ,טייַו-ןֹופָצ ןּוֿפ סְנעֶטְסייֵמ טְמּוק לִיַה עֶׁשיִסּור סאָד לייוו

 ,טאַפ

 ,ןיירא טיִנ הָכָרְּב יִד ןעק  סאַּפ ניִדעֶל א ןיִא 1
 ןעֶניְִעֶפ טיִנ ןעֶמ ןעק .הָרֹוהְס ןייק שיִנ טאָה ןעֶמ זַא .ה .ה

 ,רעֶסעֶרְג םעֶראַיְל רעֶד ּויִא :רעֶמעֿפ עֶגיִרעֶל ןּוֿפ ק
 ֵׁש ןעֶסיֹוְגַא ןעֶּבאָה טְלאָועֶג ןעֶטְלאָועֶלעֶׁשְנעֶמ עֶגיילְק -- ע. !גטומ == םעֶראְָ

 ,טְלעוֶו רעד ןיִא
 .ןעֶטְסאַפ

 .ןעֶראָּפְׁש טיֹורְּב ןייֵק טיִנ טְסייֵה ןעֶטְסאַפ
 .טיֹורְּב םיִנָא םקָננ טְכעֶר טְׁשְרֶע ְךיִז ןעֶמ זיא תִינֲעַּת םעֶד ְךאָנ םּוראוָו

 ,רֶהוֿפ
 ,ןעֶמ טְגניִז ןּוניִנ אֵזִא ,טְציז ןעֶמ רֶהוֿפ ַא ראֿפ סאו ףיֹוא

 3 ןעֶגאוָו .לֶגרעֶפ
 ,טייַו טיִנ ןעֶמ טְרָהאָּפ רֶהּוֿפ רעֶדְמעֶרְּפ ַא טיִמ 2

 ,לעֶנױֿפ
 ,לעֶנױֿפ רעֶנְרֶעיילְּב ַא 1

 .ׁשְנעֶמ רעֶנעֶּפְלאָהעֶּבמּוא ,רעֶרעֶוְׁש ַא

 סֶע טְכאַל יִצ ,םיִנ ןעֶמ טְסייוַו ,ןייַרַא עֶלעֶנייֵטְׁש ןיִא עלעֶגיֿפ ַא שְצעז ןעֶמ זַא 9
 ,םע.טְנייוַו יִצ

 + סעָצ == יִצ
 ,ריִזֲח א ףיֹוא טיִנ ְךיִו טְלעֶטְׁש לעֶגיוֿפ רעֶדְׁשִּכ ַא 4

 ,5 ה א ר ק .לגרעֿפ

 יי איי עי יי יי יי (י שי יי יי יי יע י.י. + י.י יי

 : : = 2 רב
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 8 7 ךְליטְלעֶניוֿפ

 / ..רעְֶנּוה ראֿפ עֶדייֵּב ןעֶּבְראַטְׁש ,ָלֶרַנ ַא ןאַמ-םעֶרָא ןַא ןיא לעֶניִלְפ ןֶהָא לעֶניוֿפ ַא 4

 יי אי א יפ א יו יק =

 } ,לערעֶרעֿפ א ךיֹוא םע טְזאָל .ְךֶרּוד טְהיֵלְפ עֶלעֶנייפ ַא זַא ּוליִּפֲא 8
 .ןעֶצּונ ַא סיֹורַא לאָמַא טְמּוק ךאז רעֶטְסְנייַלק רעֶד ןוֿפ

 ,ןְרעֶדעֿפ יד ְּךאָנ ןעֶמ טְנעֶקְרעֶד לעֶגוֿפ םעֶד

 | ,לעֶגיוֿפ םעֶד סיֹורַא טְהעֶז ןעֶמ

 יִד גְנאַל יֹוזַא .לעֶניוֿפ ַא טיִמ אור ןפיֹוא טְלאָמעֶג ןייז ּוצ ןעֶנעֶלְפ ןעֶלְסיִׁש עֶניעֶדְרעֶ יִד

 ,טְצעֶלוצ רעַּבָא ,ןעֶהעֶועְֶפיֹויַא טיִנ לעֶניוֿפ םעֶד ןעֶמ טאָה .ןעֶועוֶועֶג לוֿפ זיִא לעֶסיׁש

 .-ָסְנעֶהעֶב יִד רעֶּבִרעֶר טְיֹּבעֶג ןעֶמ -- .ןעֶזיִועֶגְיֹא ְךאָר לעֶגֿפ רעֶר ְךיִז טאָה
 רֵחֹוס ַא ןיֿפ .ּב .צ ףֹוס ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד סיֹוַא ןיֹוׁש ןעֶהעֶז עֶלַא ןעוו ,םֶרַא

 .ְךֶליִמְלעֶגיוֿפ
 .ּךליִמְלעֶגֿפ ןוֿפ אָד טְראָד זיִא םָע

 ּכיְנעֶמ סעֶלַא יןעֶטינ םעֶלַא ןוֿפ אָר םעֶניאייֵב זיִא סֶע זַא .,ןעֶנָז טיִמְרעֶר ליוִו ןעֶמ
 .ץֶלאַמְׁשְגעקפמ .לֶגרעֶפ -- .עֶכילְעֶמְמּוא ילָפֲא ןּוא

 ,לױֿפ
 ,ליֹומ ןיִא טיִנ ןעֶמ טאָה ,לױֿפ זיִא ןעֶמ זַא

 | ,רעלױֿפ
 | ,תָוָמַה-ַּדַאָלַמ םעֶד ְךאָנ ןעֶקִיִׁש ּוצ שּוג זיִא ןעֶלוֿפ ַא } |

 .ןעפְלעֶה טיִנ ְךיֹוא עֶמאַמ ןּוא עֶטאַט ןעֶנעֶק ןעֶליױֿפ ַא
 ,גיִדְנעֶניִל טייּבְרַא ןּוא גיִדְנעֶציִז טֿפאָלְׁש רעֶלױֿפ ַא 2
 ,םיֿפ יִד רעֶטְנּוא געוֶו רעֶד טְסְקאַַו ןעֶליוֿפ ַא ייַּב 4
 .ןעֶפאָלְׁש ןעֶהעֶג עֶרעֶדְנַא זַא .גיִסייֵלְפ טְרעוֶו רעֶליוֿפ רעֶד 8
 ,קיִרוצ טיִנ טְמּוק ןּוא ,ןיִהַא טיִנ רע טְהעֶנְרעֶד .גְנאַג ַא ןעֶליוֿפ ַא קיִׁש 6

 ,דנוֿפ
 ,(דוּפ םעֶד :רעֶרָא) ,רעֶגְטְנעֶצ םעֶד ןעֶטעֶרְטְּבָא זומ דֶנֿפ ַא

 .ןְרעֶפעֶרְג םעֶד ןעֶטעֶרְטְּבֶא זּומ רעֶרעֶגייַלְק רעֶד

 .םוֿפ
 א ,ןעֶהּור לאָז ּפאָק רעֶד ּואוו ,ןעֶנאַרְמ סיֿפ יד }

 ,זיא ג"נ ,הכוס) .היתי ןיליבומ- ןמה יעבתמד רתאל ,היכ ןיברע ןוניא שנ רבד יהולגר

 ,ןעֶצְנאַט תֹונּותֲח ייוֵוְצ ףיֹוא טיִנ ןעֶמ ןעק סיֿפ ראַּפ ןייֵא טיִמ

 ,םעֶצייֵלְּפ יִד ףיֹוא סיֿפ עֶנייַד םעֶנ 8
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 = הירש יט מת יי ריי יע א עי א
 ש 1: א 0 , 5: ו עי

 - רָענְניִפ 00 .  ףֶקּפ

 ,אָחָּפַט-אָכְרִמ ַא יוִו ,םיֿפ טאָה רֶע 4 ==
 א / = אָחְּמִט-אָכְרַמ ּפאָרְמ רעֶד יוִו ,סיֿפ עֶטְמּורקעֶנְפיֹוא .ה .ד

 | ,םְקוֿפ

 | .עָטְנילְפ אָּפ עֶרְיאָּפ !סקוֿפ .יאקעֶׁשְטאָּפ
 ןעֶניְִלּודעֶגְמּוא ןַא-נ-ּוצ ןעֶמ טְגאָז - קס62688) 1טא8פ) ק06)0 קס 1016.

 ןעֶפאָרְטְִָּׁא םֶהיֵא שעֶו ןעֶמ ויִּב ןעֶטְלאַהיצקְירוצ םֶהיִא יֵדָּכ,ןעָׁשְנעֶמ
 ןעֶלְיִּפ

 ךיִז שְנייֵמ רעֶד .ְּךיִו טְלְהיִפ סֶע רעוֶו
 ,(יא ,יע ,ןישוריק) ,ילסופ ומומבו ,..לסופ לוספה : דּומְלַּת םיִניִא ְךילָנָהֶ

 | .ןעֶרְהיִפ
 - ..טְלעוֶו יִד טְרָהיִפ טאָנ ןּוא -- ,רעֶסאַו טְרָהיִפ הָׁשֹמ לֶֹוי : ןעֶרְהיֿפ ייווְצ

 ַא ןיִא רעֶרְהיִפְרעֶפאַַו םעֶד ןּוא -- אּוה ְּךורָּב טאָנ ןעֶׁשיוְצ ְךייַלְגְרעֶפ רעֶמפאַהְצְרעֶׁש

 .לעֶטרעֶטְׁשןייַלְק
 ,רֶעיײֿפ

 ,טיִנ ךיור ןייק זיִא רעייֿפ ןָהָא 1

 ףיור לע
 ,ןעֶסיִג טיִנ לעֶמייּב ןייק ןעֶמ לאָז רֲעייֿפ ףיֹוא ?

 םיִרְָצ יִר ןעֶצייְפיוא רֶהעָמ ְךאָנ טינ ןעֶמ לאָז יִרְקעג ַא יי
 ,שֵא ןיִא םִע ןעֶמ טְכּוז .רעֶייַֿפ ןעֶּבאָה ףְראַד ןעֶמ זַא ;}
 ,רעֶסאוַו םעֶד שיִנ ּביֹולְנ ןּוא .רעייֿפ ראֿפ ְּךיִד טיִה 4
 ,בּנִנ ַא ויִא רעייֿפ ם

 !רעיֿפ טיִמ טיִנ ְּךיִד ליִּפְׁש 6
 ,ןעֿפײֿפ

 !ןעֿפיײֿפ ּוצ סָאוָו טיִמ אָד טיִנ זיִא םָע
 רעניא יו יֹזא .ןְֶיִפצְסיֹוא סע ,לעֶטיִמ ןייֵק שיִנ טאָה ןעֶמ זַא .ןעֶמטְנאָז יא

 .ןעֿפֿפ טיִנ ןעק ןייצ ןֶהָ
 ליפ

 ,ליֿפו טיִנ לאמ ןייק זיִא סְנעֶקאַּבעֶג ןּוא םְטְכאַקעֶג ,טְטייֵּבְרַאעֶג ןּוא םִטְהעֶנעֶג

 .ךעק יִד ןּוא זיֹוה סאָד ןעֶמעֶלַא טיִמ ןעֶגְראָזְרעֶפ סאוָו ,םעֶמיהיּבַה-לַעַּב עֶטּיג ןעֶגאָז יֹוזַא

 | ,רעֶנפ
 -םיֹורַא + רעֶרעע .עֶייוַו טיִ גײֿפ ןייק ןעֶמ ןעֶק .רעֶנניפ ןייק טיִנ טאָה ןעֶמ וַא 1

 ,(ןעֶלעֶטְׁש
 .1 דְנאַה .לגְרעֶפ -

 4 טי 0 ו 4 *
 : 0 2 0 ֹ* ּו 1 ו 1

 יאר עשר יא ישי א יש יש : יי ראט עג
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 רעֶטְסְניִפ

 א : ,ןעֶנעֶלְנייַרַא טיִנ ליומ ןיִא רעֶגניִפ ןייק םֶהיֵא ףְראַדעֶּב ןעֶמ 9

 .טָצּונ םֶהיֵא סאו ,ןעֶהעֶטְׁשְרעֶּפ ןייֵלא ןעק; רע ןּוא טיִנ דיק ןייק.זיא רע .ה .ד

 .עֶלְקיוְמּורַא רעֶגְניֵפ ַא םּוא םֶהיֵא ןעק ןעֶמ 8

 .ליוִו ןעֶמ סאו ,ןעֶכאַמ םֶהיִא טיִמ ןעק ןעֶמ ןּוא ,ְךייוַו ןּוא סיִז יֹוזַא זיִא רע; .ה .ד

 (.לעַּפעֶנְק ן ייא ראָג,.. :ראוו .רעֶגְניִפ ייוְצ יוִו ,םֶהיֵא טיִמ זיִא רֶע 4

 ן.כ ו פא גק..לָגְרעֶֿפ -- .רדְנאַה ןייֵא ןוֿפ רעֶגְיפ יו יו = ריִמָּת ְךיִז ןעֶטְלאַה ייֵז .ה .ד

 | .ךיילג טיִנ ְךיֹוא ןעֶנעֶז ןּוא ,דְנאַה ןייֵא ןיִא רעֶגניֿפ ףנוֿפ

 | ,רעֶטְקאַראַח סיני ןּוא םיִנָּפ םיִניֵא ןעֶריִׁש רעָפ ןעֶנעז ייז סאו ,רעֶדְניק ןּוֿפ ן ןעֶמ נ טְגאָז יֹוזַא

 ֿפ

 ,58 דֶני ק .לָגרעֶפ -- .ןְרעֶטְלע ענייֵא ןוֿפ ןעֶנֶז ייֵז ׁשְטאָה

 1, ,רעֶסְסְניִפ
 | ,טְגאָי ְּךָאְלַמ רעֶד ןּוא .גיִׁשְטיִלְג ןּוא רעֶטְּסְניֿפ

 ןי ,ה"ל ,םילהת) םָפְדר יה ְךַאְלַמּו תֹוקָלְקלַחו ךֶׁשח סְּכרד יהי : קּוסָּפ םעֶד ףיֹוא ְךיִז טְהיִצעֶּב

 ,רֶעיִפ

 .ְךאָנ ןייֵלַא עֶטָפְנּוֿפ םאָד טֿפױל ,רעיֿפ ְךיִז טְמעֶנ ןעֶמ זַא

 לב נאז יא -- עמ יי ןא (ְהאָצ רער -רענֿפ עי לִסׁשְשוָ
 .ןטפױל לעֶקעֶׁשאֶל ןייַלְק א ןיא ןעֶנאו ןיִא דְרעֿפ רעיָפ ןייֵא ןעֶנאַּפְׁש ייֵז ןעוֶו ,תֹולָנֲע

 ,ןעֶנאָזְריפ
 .רעֶטאָנְרעֶּפיִּפ ַא טְגאָועֶגְריִּפ םֶהיֵא טאָה רָע 1

 ןישְטייד יִר טימ םיִדְמַלְמ עֶכְנאַמ ןעֶצעֶוְרעֶּביִא (זיט ,טײמ תישארב) ןֹופיִפְׁשִי טְראוָו סאָד

 רעֶפֹיִפי טְראווו ןייַא ןיא ףיֹא-נ-וצ רעֶּכָ יז ןעֶהיִצ םיִדָמַלְמ יד .'רעֶמאַג,רעֶּפיִוי רעֶטְרעוֶו

 ןועּבִרעֶר ננּטייַרעֶּב יִר שיִנ ְילְנֶעֶועֶג ןעֶהעֶטְׁשרעֶפ ךעֶלְֶעי-רֶרה יִד סאוָו ,ירעֶטאָנ
 יג ןעק רע סאָו .ְּךאַ ַא ריֵפ םעֶנייֵ טְגאָז ןעֶמ זַא  ,טְראַפְנעֶרעֶר יִד סיֹוא טְקִיִרְד

 ְו .ןעֶהעֶטְׁשְרעֿפ

 .גִסֲע טיִמ הֵעּומָׁש ַא טְנאָועֶגְריפ םֶהיֵא טאָה רע ?
 טיעיז

 .טְראוָוְכיִרַּפְׁש עֶרעֶהיִרפ סאָד יו ןיִ

 456 55 גוי

 ר י .ןעֶמעֶנְריֿפ
 / טאָג טֿפְלעֶה יֹוזַא ,ריֿפ ךיז טמענ ןעֶמ יוִו

 .שיִמ סמעֶנעי ףיֹוא ,שיֿפ רעֶד זיִא קאַמְׁשעֶג }
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 .ןייַרָה ןֶה ָא ׁשיִּפ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא טעוֶו ןעֶמ ַָק
 : טיִמ ׁשיַֿפ לָכֲאַמ ְּביִלעֶּב ַא זיִא ןעֶרּי ייַּב - 2 צעפצק ;מ. סז28ת == ןייֵרָה

 6 סיִועֶג שעוֶו רֶע זַא .,םעֶניֵא ןוֿפ טְפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְנאָז טְרְְַנעֶרעֶר יד - .ןיירֵ

 /  ןעֶסֶע ןעײמ טעוֶו רֶע זַא .ןייז ּךיִלְמעֶג טעוֶו ףאָרְטִׁש יִד .ןעֶרעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶּב קְראַטְׁש ּו

 : | יה ןֶהָ שי 1
 0 | ,ךיֹוי יד סיֹורַא ןעֶמ טְסיִג שיֿפ עֶלעוְלאָו ןוֿפ 4 :

 : .ֶדֶש ןיי םעֶטאָפ .ףֶרֶׂש יי רּוׁשְפ :טְכאַמ ׁשיִפ 4
 |  ּוצ גהֹנ ְךיִז ןעֶמ ויִא ׁשיִֿפ ייַּב -- ע. עסוסזמ == םעֶטאַפ ;ק- ק/200+ = דּוׁשְּפ :

 0 ךאָנְרעֶד ןעֶּפְנאְרְּב לעֶועֶלְנ א ןּוא רעֶהיִפ ןעֶּפְנאָרְּב לעֶזעֶלְג ַא ןעֶקְנירֶט

 ְ .ױלֿפ
 : ,ןעֶסייֵּב ךיֹוא ןעק ױלֿפ א {

 .ראַמאק 1 קּומ . .לנרעֶפ -- .ןעֶראַׁש ְךיֹוא ןעק אֵנֹוׂש רעֶטְסְנייֵלְק רעֶד .ה .ד

 ,זאָנ רעֶד ןיִא ייֵלְּפ טאָה רֶע 9
 -ל עַב .לְנְרעֶפ -- .תֹולְרֵּג ןייַז סיֹורַא טְזיוַו סאָו .ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא

 ו 8 תִיָּבַה
 ּ .לעֶֿפאָטְנאַּפ ַא ןיִא יױלֿפ ַא יוִו ,םסיֹוא טְהעֶז רֶע 8 !

 / ׁשָלַמ םיְֹ א טְנאָרמ ׁשֶנעֶמ רעֶנילְק א ןעֶנ אש
 1 : ,םיֹולֿפ :
 2 גיִמעֶרעוֶוןעֶנעֶ ןעֶמיֹולֿפ עֶטׁשִרַע יד 1 |

 4 - טְרעוֶו סע) ןעוֶו רעֶּבָא + ,םעֶכְנאַמ ןעֶמ טילָסַּפ ,ןעֶּביֹולְק ּוצ סאוָו ןוֿפ ְךאָנ טאָה ןעֶמ ןעוֶו

 ְ = קבלה וצ ףֹוא ןעֶמ טְרעֶה העי רעֶטעְֶּׁש
 1 | .ׁשייַלֿפ טיִמ ןעֶמיֹולָפ ןעֶראוָועֶג זיִא רֶע

 ו זַא ,ךי לְמעֶנ טְגאָז ןעֶמ 1 סעעַּכ ןיִא קְראַטְׁש לֵאָמְנייַא ףיֹוא טְרעוֶו רֶע סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןוֿפ

 / עֶר יַדוִא ְּךִוטְנאַד יימ) .לָכֲאַמ סייֵה ַא רֶהעֶז ןעֶנעֶז ,טְכאָקעֶג ׁשייֵלְּפ טיִמ ןעֶמיֹולפ 0 יש

 ו ו .(ץיִלְּב ן ןּוא סאַלְפ = גנמס 200 1880 ןעֶׁשיְִגֶנע םיִנּוֿפ טְמאַטְׁש טרֵאָסְנעֶר : =
4 

 .גיִלָפ 0
 ,טוג ךיֹוא ויִא ,לעֶסְקעוֶו ַא ףיֹוא ְךיִז טְלעֶמְׁש ילֿפ ַא ןעוֶו 1 | |

 ,הָמְרעוֶו ַא ְךיֹוא טאָה לעֶסְקעוֶו ַא ףיֹוא טְפיְִׁשְרעֶטְנּוא עֶטְְנייֵלְק יִד ּוליִפֲא .ה .ד

 | .דנאוַו רעֶד ףיֹוא גיִלֿפ ןייק טיִנ טעֶּפעֶׁשְט רֶע
 .שְנעֶמ רעֶגיִהּור ,רעֶליִטְׁש ַא רֶהעֶז זיִא -ֵע -- ץ. 026קו == ןעֶּפעֶׁשִמ |

 ןעֶהילְפ |
 ַֹמ רעֶר רעֶּביִא ְךיז שְרָהעֶק יךייה ּוצ טְהיְֵפ ןעֶמ זַא 1 :
 נירְיִ ןעֶלאֿפ טיִנ וד טְסעֶו ּךֹה טי היֵלָפ )= - פא
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 213 שייֵלָפ
 א יי א

 1 ׁשייֵלֿפ אל ען

 .רעֶנייֵּב ןעֶמ טעֶוירְג וׁשייֵלְּפ ןייק אָד טיִנ זיִא סט זַא }
 עק. 8426 == ןעֶזיִרֶג

 .ׁשיִמ רעֶכיֵלײרֿפ א זיא טראד ,שיֿפ ןוא ׁשייֵלְפ אָד זיִא סֶע ּואװ

 נה יד ןעֶס ׁשיילְפלעזְלאָו
 ,לעֶסיִׁש עֶלּוֿפ ַא עֶׁשאַק .לעֶסיִּב ַא ׁשייֵלְּפ 4

 עוֶו םֶהיֵא טיִנ ּבייוַו סאָר סאוָו .,ןאַמ ַא ְךיִז טְנאָלְקעֶּב יֹוזַא -- ן. 48528 == עֶׁשאָק
 .ןעֶסֶע ּוצ םּוג טיִנ רעֶדָא ,ניִנ

 .ׁשייֵלֿפ ןייק רא } ויִא ׁשייֵלְפְנעֶּביוט .ׁשייֵלְפְבְלאַה יא ׁשייֵלֿפְּבְלאַק 2

 סאָו םיִלְֲַמעֶלעְֶלאָו ר טיִמ ןעדירֿפוצ םינ עֶנעֶ ינ סאָט ,רעֶנעֶמ יד ןעֶנָז
 ןעֶפֶע ּוצ יי ןעֶּבעֶג רעֶּבייוו

 ,גיִׁשייֵלֿפ
 ,טְכאַמעֶג גיִׁשייֵלְפ ןיֹוׁש ְךיִז טאָה רֶע

 ןאָו ,רעֶנייֵא יוִו יֹוזַא ,ןעֶמעֶרְטְקיִרּוצ טיִנ שְּפעֶׁשעֶג ַא ןּוֿפ .ב .צ) ןיֹוׁש ןעק רֶע .ה .ד

 ןעֶסֶע טינ םֶניכְליִמ ןייֵ הָָׁש סְקעֶו יאֿפ ןיש רֶע ראָמ .םניׁשיְַפ טְכּוזרעֶפ טאָה
 ,רעֶרעֶפ

 ,טְטעֶּברעֶּביִא עֶצְנאַג סאָד ןעֶלאֿפ ןעֶואָל ןּוא רעֶדעֶפ ַא ןטְּבייֵהֿפיֹוא
 ,טייקניניילק א ןעֶנעוֶו ְּךאַז עֶסיֹורְג ַא עילאק טְנאַמ ןעֶמ ןעוֶנ

 ְ ,ןעֶלֶהע ָת

 .ליֿפ-ּוצ זיִא ןיֹוׁשְרעֶּפ ַא ראָנ ,רעֶלעֶט ןייק טיִנ טְלְהעֶפ םִע
 עסאוָוְראֿפ ,טְרעֶזיִּבעֶג ְךיִז טאָה עֶטיתיִּבַה-לַעַּב יִד זַא ,טרעּפְטְנעעֶג תַרָׁשְמ ַא לאָמַא טאָה

 .ׁשיִמ םייַּב רעֶלעֶמ ַא ְךאָנ טְלְהעֿפ

 ,טעֶּפ

 ,ריִזֲח א יוִו ,טעֿפ
 ,רעֶמעֿפ

 ' ,רעֶטעֶּפ ַא טְראָּפ - .ּזאָנ ַא ןֶהֶא }
 יע ָמהימ .לְגרעֶּפ -- .ןייז ׁשִיַבְמ טיִנ םֶהיֵא ליִװ ןעֶמ סאוָו ,בֹורק ןעֶמעֶרָא ןַא .ןוֿפ

 ,לעוֶויטְׁש יד טיִנ ריִמ סייֵרעֶצ ןּוא ,רעֶמעֶפ ןייק טיִנ ריִמ יז ?
 -,תֹובֹוט ןייק ריִמ ןוֿפ יִנ גְנאַלְרעֶפ ןּוא ,בֹורְק ןייַמ טְסיִּב ּוד זַא ,ףיֹורעֶד טיִנ ְךיִד ףּורעֶּב

 | 5 3 בֹויק .לְנְרעֶפ
 (86).) רעֶטעֶפ

 / ,דָנּורְנ ּוצ רעֶרעֶגאָמ רעֶד טְהעֶג ,רעֶנאָמ טְרעוֶו רעֶטעֶּפ רעֶד זיּב

 נאָז עיִראראַּמ סְלַא --.(הילרתת זמר ,הכיא טוקלי) .תיימ אשיחכ ,שיחכ אנימשד דע

 - יניק-וצ עָמְהימ יד טְהעֶג ,העָנאָמ טְרעֶוו רעֶטעֿפ רעֶר -עֶרייֵאי :ךיֹוא ןעֶמ סע



 ,ןעֶדייַנְׁש ּוצ םעֶסאַּפ טנ זיִא לעָּפ רעֶדְמעֶרֿפ ַא ןוֿפ
 : . קי 085 == סאַּפ

 : ,רעֶטְסְנעָפ
 7 ,טיִנ ןעֶמ טְסְקאוַו .רעֶטְסְנעֶפ ַא ְךֶרּוד טְכיִרק ןעֶמ זַא

 /  סאָו בָנַא:רעֶּבֶא טְנימ טְראָורּבׁש סאָד ..רעֶדיִ ֶניילְ ןוֿפ קאפ סאָד טְגאָז יא
 : היֵלְצַמ טינ זִא ,רעֶטְפְנעֿפ ןכרּוד ןיירא טְיִרְק רֶע

 1 ןעֶטְסּולְנְרעֶפ
 2 .עֶנידוי רעֶגיִדעֶנאַרְט ַא יוִו ,טְסּולְנְרעֿפ םֶהיֵא ְּךיִז טאָה םִע

 /  סיצ ןעֶכאו עֶנֶרׁשרעפ טפָא די טְסיְְרעֶפ ְךעלְייַו עֶהָבעמ זַא יִלְמעֶג טְגָז ןעֶמ

 : : ,ןעֶסעֶגְרעפ
 = : ,ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגְרעֶפ זּומ .ּוצ טְקעֶד דְרֶע יִד סאוָו

 3 5 טיֹוט .לגְרעפ

 דר
 4 ןעֶמ טְניִּפעֶג ׁשְטייַּב ַא ,דְרעָפ ַא יִּבַא 1

 ץ. םֹכָד == יִּבַא

 ,ןיירַא ּבּורְנ ןיִא ְךייֵלְג טֿפעֶרְט דרעֶפ דֶנלְּבא ם
 ,ןעֶניֵלְּפ עֶלַא יז ןעֶלעֶטְׁש דורעֶפ עוֶויׁשְראַפ ַא ףיֹא 8

 עי. ק8:פעָצשִצ == ץעֶויִׁשראַּפ

 ,לאַטְׁש יד ןעֶמ טְסיִלְׁשְרעֶפ ,דְרעֶפ סאָד םיֹורַא טעג ןעֶמ וַא 4
 ןעֶדאָׁש ;פ הּוק .לֶנְרעפ

 | עָגנּי יד ןוֿפ רעֶכעֶלעֶפ יד דרעֶפ עֶטְלַא ןעֶדְהיִפ טֶּפָא 8
 ,יננוהד יכשמ  יניעטר ,יבס ילמג ישיפנ -- .עֶגְנּי יִד טָּפֶא ןעֶּנעֶלְרעֶּביִא עֶטְלַא יִד

 ,(יב ,ב"נ ,ןירדהנס)

 .גנוצ ןייֵא ףיֹוא ׁשְנעֶמ ַא טֵרפַּב .ְךיִז טעֶקיִשאַּפְמ םיֿפ רֶעיֿפ ףיֹוא דרעָפ א (
 / יט  עסואאג6 86 == (ףיִז) ןעֶקיטאָּפְס

 ,לֶכֵׂש ןְפיֹוא .ןעֶׁשְנעֶמ א ייַּב ,ןייֵצ יִד ףיֹוא ןעֶמ טְקּוק דרעֶפ ַא ייַּב

 ,טייוַו ןעֶוְדְנאַלְּב דרעֿפ עֶטּמ 8

 לא ר טְכאַמ . ,הָעֹוט לאָמַא . ְךיִז זיִא רעֶגולקָנא זַא .ה .ד -- ע. 0140206 == ןעֶודְנאָלְּ

 א 2 רעֶגּול ק .לְגְרעֶפ -- .רעֶרְהעֶפ ןעֶמיֹורְג |

 א שנעֶמ .רעטְסנולק רעֶד ןוא .ׁשְטייַּב א ןעֶּבאָה ףראד דרעֿפ עֶטְסעֶּב פאָד 9 - | '
 ,(ןאמ ַא הָבֵקְנ עֶטְסְמּורֿפ יִד ןּוא) .הָצָע

 ןעֶמ טְגאָלְׁש דְרעֶפ עג סאָד 10
 םיִנטְנירְרעפ סֶע רע !פאָרְׁשעֶב טרעוֶו רעד .ה .ד

 א בה יא

 יקר

 יב שב גיטל יד
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 יי ויי הרי א
 א: : : : +} = יש + אש *

 . ו/ ֹי

 טסְניִדְרעּפ

2960 { 
 ןעֶועוֶועֶג זיִא עֶלעֶקעֶטְׁש-ׁשְטייִּב-םְרְרעָפ ןייַמ 1

 .18 הּוק ;פ ןָהאָה .לְנְועֶפ --.בורק ןעֶטייַו ַא רֶהעֶז ןיֿפ ןעֶמ טְנאָנ יֹוזא

 קיל ןייַא ןעֶּבאָה רְרעֶפ עֶלַא טיִנ
 ,דָרעַפ ןיִרעֶטְנּוא ןּוא דרעֿפ ןיִפ יֹוא ןעֶועוֶועֶג ןיֹוׁש זיִא רֶע

 .ןעֶמייֵצ עֶטְכעֶלְׁש ןּוא עָטּנ טאַהעֶג ןיֹוש טאָה רֶע .ה .ד

 ,ןעֶלאַפּוצְכאַרַא יאֵדְּכ ׁשְמאָה זיִא דרעֿפ טּוג ַא ןּוֿפ 14
 - ם. 6806 == ׁשְטאָה

 ,לעקִיְנייֵא םעוֶואקְדאַּפ-םוֿפ-םדרעֶפ 8

 אז 11 .לָגְרעֶפ - ק- ק004062 == עיואקְראַּפ

 ,שְמייַּב רעֶד טיִמ טיִנ ,רעֶּבאָה טיִמ דְרעֶפ סאָד סייַמְׁש 6
 | טיִמ ןעֶּנייַרְמ ּוצ םִע ןעֶראַפְׁשרעֶפ ּוד טְסעוֶו .,ןעֶסעע ּוצ שונ דְרעֿפ םעֶד ּביִנ .ה .ד

 ןעֶקעֶלֿפ ַא ןעֶנאוָו םִנעֶדייז ןייַז ייֵּב

 האק

 טיש ראש בע: יי: +

= . : 

 .טְסְניִדְרעֶפ
 .םְטְלֶהאָצעֶג סאָד זיִא יֹוזַא ,טְסְנידְרעֶפ סאָד יוִו יֹוזַא }
 ,תֹוּלַרְּב טיִנ ןעֶמ טְרעוֶו טְסְניִדְרעֶּפ גיִנעוֶו ןוֿפ 2

 ,ןעֶגידרעֶפ
 עֶׁש םעֶנעֶי רעֶהיֵרֿפ ןעֶמ לאָז ןיירא ןעֶמאַט ןיִא. ןעֶניִדְרעֶפ ְּךיִז ליוִו ןעֶמ זַא 1

 ֶו ,"ןייַרַא ןעֶמאַמ ןיִא.
 .ךיור ןְטיִמ געוֶוַא טְהעֶג .דְניוַו ץטימ טְניִדְרעֶפ ןעֶמ םאוָו ?

 נעֶַא טְנייל טְהעֶג טְסְניִרְרעֶפ רעֶמְכייַ ַא
 ,ןעֶהעֶרְדְרעֶּפ

 ,ּפאק רעֶד ראָנ ,טְהעֶרְדְרעֶפ זיִא לעֶמיִה סאָד טיִנ }
 !| ןעֶמ וַא .ׁשָנעֶמ דעֶטְקָנעֶרְקעֶג ןּוא רעֶטְנְראָזְרעֶפ א .טְרעֶפְטְנעעֶג לאַמַא טאָה יֹוזַא

 .ּפאק ץָפיֹוא ףעֶיָׁש טְציִז לעשִח ןייַז זַא ,טְכאַמעֶג םאֵנְקְרעֶמְפיֹוא םֶהיֵא

 מיה סד... :רעֶרָא ;רֶעיִלְׁש םעֶד...:רעֶרָא) !פאק םעֶד טיִנ ריִמ העָרְדרעֿפ 9

 .ןעֶהעֶזְרעֶפ

0 

 ו

 ױ

 | .טְליֵּפְׁשְרעֶפ ויִא ןעֶהעֶזרעֶפ

 ןןעֿפ ןוא טראק רעֶד טיִמ הָעֹפ יז זיִא רעֶניא ןעוֶו .ֶכיֹוּבֶג ליִפׁשנעֶמְראַ יב
 .רעֶּביִרעֶד

 | ,ןעֶגיִדְנזרעֶפ
 | ְךיֹוב םעֶמאַמ רעֶד ןיִא טְגיִדְניִזְרע פ םִע באָה ְךיִא

 0 ,סאָו ראֿפ םיִנ טְסייו ןּוא טְפאָרְטְׁשעֶּב טְרעוֶו רֶע זַא ,ְךיִז טְגאָלְקעֶּב רעֶנייֵא עו

 .ןעֶצעֶזְרעֶפ
 ,תּולַּד ןְמיִס ַא ןיֹוׁש זיִא .תיִּלַט םעֶד טְצעֶזְרעֶפ ןעֶמ זַא }



 ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ | 218 ּו ןעֶנאָרְטְרעֶפ = * |
 : : / 997 , 

 . .תּולָּד רעֶד רעֶסעֶרג ךאָנ טְרעוֶו ,תיִלֵט םעֶד שְגעֶוְרעֶפ ןעֶמ זַא ָ} - ==

 ,ןעֶגאַרְטְרעֶפ :
 ,ןעֶמעֶנְנָא טיִנ טייּברַא עֶסיֹורְג ןייק לאָז ,ןעֶנאַדְטְרעֶּפ ליפ טיִנ ןעֶק סאוָו ,רעֶד ָ
 ,ןעֶגְנאַלְרעֶפ = |
 ,ןעגנאַלְרעֶד טיִנ ןעק ןעֶמ םאוָו ,ןעֶנְנאַלרעֶפ טיִנ ראָּט ןעֶמ :
 ןעֶּביִלְרעֶפ = }

 !ףאָרָג ַא ןיִא ראָנ ןיֹוׁש זיִא .עֶּביִלְרעֶפ ךיִ זַא |
 .טְרעְֶקעֶֿפוא טְׁשיִרמֹלכ יו ןעֶנעֶ סאָו .העלְיימ עֶמעְֶליִּבעְיַאןעֶנאָ יֹזַ טי
 .ןערילְרעֶפ === |

 ,ןעֶריִּבאָרְּפ םעֶלַא ןעֶמ וּומ ,ןעֶרילְרעֶפ ּוצ סאו טיִנ טאָה ןעֶמ זַא

 ,ןוהָמ גְנאַּב טיִנ לאָז ,ןעֶלאֿפרעֿפ זיִא סֶע םאוָו 1

 !קיִרְטְׁש םעֶד טיִמ הק יֵד ןעֶלאֿפְרעֶּפ
 .טנעֶצאָרְפ ןְיִמ ןְרָה סאָד ןעֶריֹלְרעֶפ .ה .ד | 4
 | !ראָרְּב ןיִ יו ןעלאֿפרעֿפ 8 == |
 עֶטְלעֶקעֶּפעֶג א ּוליִפֲא ןּוא יטְראָטְׁשייֵרָפ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,ןֶעיִציִלאַנ ןיִא (םעס0צ) דאָרְּב :

 טאָה ןעֶמ ןיא ,ןעֶלאַפְעֶפ ןעזעֶועֶ ץֶלַא זיא .ןעֶניפעֶג טְראָד טאָה ןעֶמ סאָו .הָֹחְס )
 | ןעֶריִצְיֿפְנאק טְנעֶקעֶג יג יִז

 ;עֿפױקרעֿפ = |
 ,הָטֶרֲח ּבאָה ןּוא ףיֹקְרעֶּפ ָ
 קִזיִה .לָנְרעֶפ -- ,(א ,גייק םיחספ) .טרחתתו ןי 4

 .ןעֶרעוֶוו טְצְראַוְׁשרעֶפ =
 ,דֹובָּכ ןיִא ןּוא רֶׁשֹע ןיִא שְצְראַוְׁשְרעַּפ טְרעוֶו רֶע ו

 ּבא םהיֵא טיִנ ןּוא רֶׁשֹוע ןַא ראֿפ םהיא טלאה טְלעוֶו יִד סאוָו ,םעֶניֵא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז
 ירעֶדְניִק יִד ןּוֿפ רעֶדָא ּבייַַו םעֶד ןּוֿפ .ב .צ תֹורָצ רֶע טאָה םייֵה רעֶד ןיִא רעֶּבָא ,דֹונָּכ

 ,ןֶנייוְׁשְרעֶּפ
 ,טאַהעֶג טינ הָטָרַח ןייֵק רעֶנייֵק ְּךאָנ טאָה ןעֶנייַוְׁשְרעֶּפ ףיוא

 .ןעֶהעֶטְׁשְרעֶּפ ׂ
 ,רעֶדְנּועֶג ץְלַא םֶהיֵא ראֿפ זיִא ,רעֶגיִעֶו טְהעֶטְׁשְרעֶפ ׁשנעֶמ רעֶד סאָו 1 |

 .ןעֶקעֶטְׁש ַא ןעֶמ טְמעֶנ םעֶד ּוצ .קְניוִו ןֶפיֹוא טיִנ טְהעֶטְׁשְרעֶּפ םִע רעֶו ק
 רנְרעֿפ --,'ב"כ הָׂשרַפ ,ילשמ שרדמ) .אזימרוכב אימשל ,אזימרב אמיכחל : רמוא לשמ ש

 | !1ׁשטאַפ וי עי 2

 שי

 יי יי 2
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 - א

 0 ןעֶייִרְפ : 916 טְסאָרְפ

 קְניוו םעֶד ףיוא דִרעֶפ דֶיִלְּב א יו .ףיֹרעֶד יז טְהעֶטְׁשְרעֶפ רֶע 8
 .תֹוָּדְקִאי ףיוא ץאק א יו .ףיֹורעֶד ְךי טְהעֶטְׁשְרעֶפ רֶע 4

 א םֵפֹוּ רעֶוְׁש יִא רֶע סאוו ,םעֶניא ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז ןעמְראָפנעֶרעֶר עֶמְצעֶלייוצ יד

 ,טסארֿפ
 .קראק םעֶד רֶלאַּב רֶע טְכיְִּב קְראַׁש טְמעֶנטְסאָרְפ רעֶד זַא == |

 .נְנאַל טיִנ טְרעֶיֹוד רֶע .ה .ד -- ץ. אהזא == קראק

 .ריב=

 ,רְהאָי ַא גאָט ַא זיִא ןעֶדִייִל ןיִא ,גאָמ ַא רֶהאֵי ַא זיִא ןעֶדייֵרְֿפ ןיִא 1

 ,רייֵרֿפ עֶלַא רעֶּביִא טְהעֶג ,דייֵרֿפְנעֶנאַמ ?

 .רעֶסערֿפ ַא טְנייֵמ יֹוזַא

 .גאטיירֿפ

 ,היִרָפ נאָטְנּז טיִנ ןעֶמ טאָה .טעֶּפְׁש גאָטיירֿפ טיִנ טאָה ןעֶמ זַא 1

 .8 חָּבַׁש .לֵגְרעֿפ

 !גיִמייַצ תֶחֶּת רעֶד זיִא ,גאָטיירֿפ

 אֵמְרעֶד יז ןעֶלאָז ייז יִרְּכ ֵּכּךעלְני-רָ יד ּא יִָּר רעֶד טְסייְׁש גאָטייפ
 ְֵׁש טיִנ םייַה רעֶר ןיִא יז ןעֶראָט .ןיירא רֵדָח ןיִא שיִג ןעֶהעֶג יי ןעוֶו ,הָּׁש זַא

 .דניירפ

 .ןעֿפױק ְךִז ןעֶמ וומ אֵנֹוׂש ַא -- .טְסיִזְמּוא ןעֶמ טְמּוקעֶּב דְנייֵרפ ןעֶמּונ ַא 1
 ,עֶנעֶׁשעֶק רעֶד ּוצ זיִּב ראָנ ןעֶמ ויִא דְנייַרֿפ רעֶטּונ ַא ?

 ןע. 10652608 == עֶנעֶׁשעק

 .ייוֵוְצ ַעיי יו ,רעֶסעֶּב זיא דֶנייַרְפ רעֶטְלַא ןייא 8
 ,דָנּוה ַא יוִו רעֶנְרֶע זיִא דְנייַרְפ רעֶׁשְלאַפ ַא 4
 .עַטְלַא יד ןָא טיִנ םעֶגרעָֿפ ראָנ .הדְנייַרֿפ ָעייֵנ ריד םּוקעּב 5
 ָמּוג ַא אֵנֹוׁש םעֶד ןוא .הָצֵע טא ַא ןעֶּבעֶג ןעֶמ לאָז דְנייַרְפ ןעֶטּונ םעֶד (

 .+ ה ִצ ע .לְָרעֶפ -- .ייז טאָר ןעֶמ יִו טְרְהעְֶרעֶפ ןעְֶׁנעֶמ יד ןֶעוְט טְסייֵמ לייַ
 .לעֶּבְרעֶק סאָד ויִא ֶנייֵרֿפ רעֶטְסעֶּב רעֶד

 טְסעוֶו ּוד זַא - ?דְנייֵרְפ רעֶטּונ ַא ריִד ןיִּ ְךיִא זַא .ןעֶסיוִו ּוד טְסעוֶו ןעוֶו 8

 ןעגְלאָפ טיִנ
 אצ 6. .לֶנְרעֶפ

 ,טיול ןייֵא ףיֹוא ןְהעֶצ ןעֶהעֶנ ,טיֹונ רעֶד ןיִא דנייַרָֿפ

 (.ךיול ןֶעייֵרֿפ
 ,ענעֶנייא ןייַז ןעֶמ טְּבעֶלְרעֶד .הָחְמִׂש סְמעֶנעֶי טיִמ ְּךיִז טירֿפ ןעֶמ זַא

 ר עי ישי יי א 74 : ײ 1 יא 4 טו יי
 ים יש יט שטיי ריש ריר שיירלט תע טשד1 עא .בי עא שא, ריר הא דיי



 ןעֶגעֶר
 (.ךיז ןעֶמ טְגעֶרֿפְרעֶד :רעֶדנ .ריִטְּפַמ ןָא ְּךיִ ןעֶמ טְנעֶרְפ ,טְעֶרְפ ןעֶמ זַא 2

 נַא טי ןעֶנעֶגייֵ סאָו .ןעֶכאַז וֿפ רֶהאָועֶג לאָמַא ןעֶמ טְרעוֶו הס א טְנעֶֿפ ןעֶמ זא
 ִּי  -םֶהענעֶג

 ,טיִנ שעֶוְנאָלְּב,טְנעֶרְפ םִע רעֶו
 | טי ווע16 == ןעֶנאָלְב

 ,ליֿפ ןעֶמ טרעּפְטִנִע םעֶד ,ליֿפ טְנעֶרְפ םִע רעוֶו 8

 9 הָלֲאַׁש .לנרעֿפ
 - ,טדְמעַרָפ

 יטְנעֶנייַאנ וצ ןעֶמ טְמּוק ,םִדֶמעֶרָפ בא טיִה ןעֶמ זַא 1

 ,ןעֶגאָמ ןיִא רעוֶוְׁש טְגיִל םֶדֶמעֶרְּפ 2

 .שיִנ הָנֹרְּב ןייק זיִא םעֶר ןיא סאוָו ,דְלֹעֶג דְמעִרָפ ןעֶמ טְנייֵמ 'סֶרָמעֶרֿפ-

 ,םיוא ןעֶמ טְקְנעֶרְק םֶדְמעֶרְפ

 עֶרעֶהיִפ סאָד יו ןיִ



 א :011

 / ,ןעֶלְהאָצ

 4 -  רעֶדְנּועג לעֶטייּב םעֶד ויִא .העֶדְנּועֶּב טְלְהאָצ רעֶכיִלְטיִא זא 1 == |
 טש | | ,ועְראַז ןעֶמ טְליִּפְׁש ,סעֶראַּפ טְלְהאָצ ןעֶמ זַא 9

 והאַּפ -- .רָמְוייִרְ עֶׁשיִנעֶמּר ןוֿפ טְמאַטְׁש טְראָוְכיִרְְּׁש סאָד -- ע. 2882 == זעֶראַז

 / ןנעֶמז ור ןיִא ןּוא ייֵקְריִמ רעֶד ןיִא עֵּבְטִמ עֶנְרעֶפּוק עֶניילק א זיִא (ןקמוימ) | 0 2
 זו

 / ןְאָצ
 / ,טיורְּב ןעֶּבעֶג טעוֶו רעֶד .ןייֵצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה סֶע רעוֶו :
 ש .אּוהיָּדּורָּב טאָנ .ה .ד א

 | ֶו ,פאֵצ 0
 | ו ןענַלְשעְֶיוא טאָה ןוא ּפאַצ רעֶד ןעֶמּוקעֶג זיִא - ןעֶנאַרְטעֶג .ןעֶנאַרְטעֶג } 6
 היא ָא טאָה ּפאֵצ רעֶד ז .,טְנאַלְקעֶּב ְךיִז יֹויְפ א לאַמַא טאָה יֹזַא -- ק. 040 == ּפאַצ | :

 4 = ףעֶפקלעֶפ וצ ןעֶנארְטעֶג טאָה יִז סאו ,ְךֶליִמ טיִמ לעֶּפעֶט סאָד ןעֶנאַלָׁשעֶגְסיֹוא | :

 6 .לעֶטְרעֶטְׁש ןייֵלְק א ןיִא ּפאֵצ א יוִו ְךיִז טעֶראַּפ רֶע 9 0
 / | .ןייַרַא םּוטעֶמּוא ְךיִז טָפּוטְׁש רֶע .ה ד -- ע/ עסזטט 8519 == (ךי ןעֶראַּפ שי

 ,דצ :

 ֹודְנְנְּכִׁש דַצ ַא טאָה דַצ רעֶכיִלְטיִא 1 :

 ,גיִּטְרעֶּפ דיִמָּת ןעֶמ זיִא דַצ ןייֵא טיִמ ק :

 | 0 ְךּודיִׁש .לֶנְרעֶפ -- ְךּדִׁש א ייַּב ְנייֵמ ןעֶמ :

 עי םיִדְָצ עֶרייּבןעֶעֶהְסֹוא זימ ןעֶמ :
 : ר-תיב : (א ,א'ל ,תועובש) .ורבח ןיר-לעב אביש םדוק ןיד-לעב ירבד עמשי אֹל ןיד 6

 - לא ,(ב ,יז ,ןירדהנס) יוכו ...עמשי אֹל 1

 : קא =
 |  ּועְריֹפעג רעֶרעֶדַא ןא טְרעֶו ןעֶריולְרעֶפ שְרעֶו קיד יי רעֶדייֵא אה

 יב ,ביע ,ןישודיק ;'ב ; יל ,אמוי) .ותומכ קידצ ארבנש דע םלועה ןמ רטפנ קידצ ןיא | . ר80ש- *



 ץְלעֶפ ןִא קיּדִצ א 2
 ,יץי תֹוא סאד-- .קידצ א ראֿפ ּךיִ טְלעֶטְׁשְרעֶפ רֶע סאוָו ,ןעָׁשְנעֶמ ןעֶטְכעֶלְׁש א ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז

 םיָנּוֿפ) יקיִּדַצ עֶטְכעֶלְׁשי ט טְקייֵה ,טְראוָו ַא ןּוֿפ ףֹוס םּוצ ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶׁשיִרּוי םיִא טְרעוֶוסאוָו !

 ןעֶשלאֿפ אזא  טְראָוכיְְִׁש  סאָר = טְנייֵמ רעֶּביִרעֶד .("קידצ עֶטְכילְׁש- ןעׁשְטיַ
 .יץִלעֶּפּי טְראוָו םעֶד ןיִא 'קידצי תֹוא סאָד יו ,טְכעֶלְׁש יֹוזַא זיִא רָע זַא ,קיּדַצ

 .םָע טְעֶנעֶר .ןרעֶדְנאוַו (םיִדיָמֲח :רעֶדָאנ םיִקיּדַצ ןעו 8
 .ןעֶב ֹולְנְסקלאפ ַא

 .טְלעוֶו רע ָך ףיֹוא קיִּדַצ א יו ,ריִמ טְהעֶג םִע 4

 תבא |
 ׁשְפְניִתַמנע ןייק ןעֶלאַז םידַָח-תֹוליִמְנ ןּוא .ןעֶטְסאָק טיִנ לע ןייק לאָז הָקָדְצ 8

 ,םיִקיִּדַצ ליפ ןעֶועוֶועֶג ןעֶטְלאוָו ,ןעֶכאַמ טיִנ

= 
 ,עֶטייֵנ טיִנ ןעֶמ ןעֶק ןעֶּבאָה ּוצ ּביל ןוא ןעֶּבעֶג ּוצ הָקָדְצ |

 (.ךיח ןעֶטְלאַהּוצ
 טי עי ר א 0 יב יי יע א ר יי ר א יט

 ' : ,ךּוטְראֿפ םעֶמאַמ רעֶד ייַּב ּוצ ְךיִז טְלאַה רֶע
 2 8ןעֶהעֶטְׁש נפ ןעֶהעֶגְפיֹווא .לְגְרעֶפ -- ץ. {הזזטסת == ךֹוטְראַפ

 שב

 4 ְ א ר

 ,רעֶטְכייֵלְגְנעֶה רעֶד ראָנ ,רּקיֵע רעֶד זיִא קאָיְוִצ רעֶד טיִנ
 יי ט108 == קאָיְוֶצ

 יו
 ,רעֶטיִרְד רעֶד רֶע זיִא טְראָד .ייֵוְצ וו } = |

 3 ןעקע טֶׁש .לֶנְרעֶפ -- .ואָנ יִד ןייַרַא םּוטעֶמּוא טְקעֶטְׁש סאו ,ׁשְנעֶמ ַא

 .לעֶסיִּב א ןעֶסעענָא רעֶטיִרְד ַא ךיו ןעק ,לעֶסיִׁש ןייֵא ןוֿפ ןעֶסֶע ייֵוְצ ואװ 2
 ,גיִצְפְנּופ-ןּוא-ייוְצ

 .,רעֶניִצֿפנוֿפ-ןּוא-ייוֵוְצ ַא ןיִא רֶע

 יי יי יי א טי יב יט יי יי רע א יב יו איייווְצ טְפעֶרְטעֶּב 'בֶלָּכי טְראָו סאָד -- .בֶלָּכ ַא .ה די

 : .ףעֶגניווְצ
 5: | ,דייֵל טאָנ טּוהְמ .טייִנעֶג ןּוא ןעֶגְּואווְצעֶג

 2 | | ,לעֶקִייוְצ
 8 .ןעֶכאַמ עילאק טיִנ דְמעֶה ןייק ןעֶמ לאָז לעֶקיִוְצ ַא רעֶּביִא

 ו ,ןעֶכאַמ עילאק שיִנ אַז עֶסיֹנ ןיק. ןעֶמ ראָמ טייקְגיִניילה ַצ ןעֶנעוֶו .ה .ה

/ 
 ,רעֶּביִַא רֶלאַּב ןעֶמ טְנניְּפְׁש םיֹוצ ןעֶניִרְיִנ ַא רעֶביִא
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 6 ראי יי
 יש | .רֶעייַהְט ריִמָּת טְסאָק ןּוהְמ ּביִל"ּוצ

 | ,ןעֶנעֶלוצ

 / : ,טְנעֶלעֶנּוצ טיִנ רעֶנייֵק ְּךאָנ טאָה טאָנ ּוצ ןּוא רעֶדְניִק ּוצ

 - יה ןערהיפְּפיואדיוצ
 אפ ,דָנעו ייַוְצ ןעֶרְהיִפְּפיוא-נ-ּוצ ןעק רֶע

 איי ןעק סאו ,ןָבְַׁש ַא ןפ ךיֹוא רעֶרָא ,סעֶגירְטְניִא טְכאַמ סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןוֿפ

 | ,םיְִתּוחִמ עֶכייֵלְְמּוא ייווְצ ןעֶרָהיָפ

 | ,גָנּוצ
 | ,דְנאַה עֶטְכעֶלְׁש ַא יו ,רעֶגְרֶע ויִא גנוצ עֶוייֵּבָא 1

 .ןעֶהעֶרָד רֶהיֵא טיִמ לאָז רֶע .נְנּוצ ַא ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָא טאָנ ק
 ,םיִנ טְראוָו ןייק טְלאַה סאוָו ,רעֶלְְניׁש ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאַז

 !תּולָנ ןיִא ויִא גְנּוצ יִד זַא - !דער העְג 9
 - ּוטְנייֵמ ןעֶמ סאוָו ,ןעֶדעֶרְפיֹוַא סעֶלַא טיִנ ןעק ןעֶמ זַא .ה .ד

 ' ,רעֶעיֵּב טְכיִרְּבעֶצ יִז רעֶּבָא .רעֶנייֵּב ןֶהֶא ויִא גנּוצ יִד
 גע ו ,אֵנֹוש רעֶטְסעֶרְג םִנעֶׁשְנעֶמ םעֶד זיִא גְנּוצ יִד

 ו .לעֶׁשיִד רעֶנרעֶרעֶל א יו זיִא גָנּוצ יד
 |  .ליִו ןעֶמ יו ,ןעֶקעֶרָד גְנּוצ רעֶד טיִמ ןעק ןעֶמ .ה .ד -- ע. 035761 == לעׁשיִד

 שנ שז +=

 ן אצ- 9 .לָנְרעפ

 4 2 ,תּולָג ןִיִא טיִנ זיִא .גְנּוצ יד ל

 | | א 8 .לְנְרעֶפ -- .ליוִו ןעֶמ סאוָו ןעֶמ געָמ ןעֶרעֶר .ה .ד
 ,הָילָּת רעֶד ּוצ ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד לאָמַא טרהיפ גְנּוצ יד 8
 - .קיִלְנִמּוא םוצ ןוא קיִלְג םוצ ןעָׁשְנעֶמ םעֶד טְרָהיִפְרעֶּפ גָוצ יִד 9
 ,ןעֶקיִּפ טיִנ גנּוצ יד םֶהיֵא ףְראַרעֶּב ןעֶמ 0

 1 יִד זַא ,ל לאָמַא ְךִד טּפעֶרְט רעֶדְניִק ייַּב -- .ְּךיִז ראַפ ןענעֶמ ןייֵלַא ןיֹוׁש ןעק; רע .ה יי

 נעקא לאָז דניֵק סאד ידַּכ ,"ןעקיּפי יז זּומ ןעמ ןוא ןעֶפקאַוַועֶגּוצ - ייֵז ייַּב זיִא גָנּוצ

 2 | ןעֶרעֶר רעֶפעֶּב
 ר ' : !נְנּוצ רעֶד ייַּב טיִנ ְּךיִמ היִצ 1

 ןעֶדאַׁש ןעק ריֵר סאָווא ,סייוו ְךיִא סאָו ,ןעֶנאָזְסיֹורַא ןעֶזּומ לאָז ְךיִא ,טיִנ ְךיִמ טייַנ .ה .ד

 ,ליֿפיוצ
 ,דָנּוועֶגְמּוא זיִא ,ליֿפ"וצ םאוָו

 " ,רעֶקּוצ

 ץְלאַז ןייק טיִנ גוט .רעֶקְוצ ןעֶּכאָה ףֶראַד ןעֶמּװ + - 3049
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 רענייניצ 221 ,

 == טיהר יי - == =

 ןעֶהעֶנְקירוצ
 ,('םֹולָׁש הֶׂשֹועי ייַּב :רעֶרָאנ הָרָׂשֲעהָנֹומְׁש ייַּב ראָנ ןעֶמ טְהעֶנ קירוצ

 רעֶד ןּוא טְּפעֶׁשעֶג ַא ןוֿפ ןעֶהיִצְקִירוצ ְּךיִז ליוִו רֶע סאוָו ,םעֶנייֵא-ָנ-ּוצ ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא

 ,םיִּכְקִמ טיִנ זיִא ףָתּוׁש

 ,ןעֶלעֶטְׁשּוצ
 ,עֶלעֶקְנעֶּב ַא ּוצ םֶהיֵא טְלעֶטְׁש רע

 .ןעֶסימְְׁסיֹוא םּוצ עֶלעֶקְנֶּב ַא .ה .ד
 .עֶלעֶּביִצ

 עִיָּוּבאָנְקי לעֶּבאָנְק זיִא ?'עיָלּוביִצ. זיִא עֶלעֶּביִצ זַא
 יי ְךִד טְנְרעֶל רָע סאוָו ,רעֶנייֵא רֶעַׁשָמ ְּךיִז זיִא יֹוזַא -- ע. 0602 == עֶילּּביִצ

 | ,ניצ

 ,גיִצ ַא ראָנ טְראֿפ יִז זיִא ,בָלָה רעֶטיֹול ּוליִפֲא זיִא גיִצ יד זַא 1
 ,ןעֶמּוקְנָא ףְלאוָו םּוצ רעֶטעֶּפְׁש טְסעוֶו ,ןיירַא דְלאַוו ןיִא .גיִצ ,טיִנ ְךיִד ליֵא 9

 .ץְלאַז ןעֶקעֶל טְראָפ ליוו ןּא .ץְלאַמְׁש ןָהֶא ןוא ךֶליִמ ןֶהָא .גיִצ עֶטְלַא ןא 3
 .תֹואַּת עג ּךאָנ טאָה ןאַמ רעֶטְלַא ןַא ןעוֶו

 -עֶז עֶרייֵּב יִּבַא.,. :ראו) סיי ןעֶנעֶז עֶדִייֵּב יִּבַא -- רעֶגיִצְרעיִפ ַא רעֶדָא גיִצ ַא 4
 (.יקיִּדַצי ַא טיִמ ןעֶנ

 טיִנ זיִא רע סאָו ,ןעֶָׁשְנעֶמ ַא ןיֿפ ,טרָאְסְנעֶרעֶר עַטְּפאַהְצְרעֶׁש -- ק. םֹעָצ == יִּבַא
 .ןעֶגְנּונייֵמ עֶנייַל ןיִא קָּדְקדְמ קְראַטְׁש יֹוזַא

 יניִצ ַא ראָנ טְראַפ זיִא ןּוא ,דְראָּב ַא ְךיֹוא טאָה גיִצ א
 .זאָרְג ט ךא ָך ןוא זאָרְנ אָד טֶסֶע גיִצ יד (

 ףע עֶסע רֶהיִא טְניִפעֶג יז ּואו יסְנייֵא םעֶלַא םיצ רעֶד ויִא סֶע

 ,ניִצ ַא זיִא !עָמי 7
 .("ןעֶמי ןוֿפ טְצְריִקֶנְּבָאו 'עֶמ טְראָו סאָר טּפָא ּוצ טְביֹורְבעֶג רעֶנייֵא ןעוו

 ,רעֶנייֵגיִצ

 (יִז : רעֶרָא) ,רָע טְנאָז .םיִנֵּפ ןיִא (רוה רעֶד : רעֶדָאפ רעֶנייַניִצ םעֶד טייַפְׁש ןעֶמ זַא }
 ,טְנעֶגעֶר םִע
 ,ןְרעֶדְנַא םייַּב טיִנ טעיֶבְנִג רעֶנייֵגיִצ ןייֵא

 ,(סיֹורַא טְשעֶר ַא !רעֶדָא) ןְהעֶצ ְךאָנ טְמּוק רעֶנייֵניִצ םעֶד 3

 ןוא ,לעֶּניִּב רעֶד ןוֿפ םיִירְצִמ עֶמֶלַא יִד ןיֿפ .ךעֶלְקיניֵא ראַפ ךיז ןעֶטְלאַה רעֶנייניִצ יִד

 וצ ןעֶנֶז יי זַא ,ןעֶוי יד וצ סעמעֶטעֶרפ יי ןעֶּבאָה ,ןעֶדוי טיִמ ְךיִ ןעֶגי ייַ ןעֶו
 /  ןיַא -- סיחַא ְׁשעֶו א ךאָנ יַד טְמיק סֶע ןוא םִמ ןוֿפ ןעֶנגֶגסֹויא היפ
 עֶר ר ץוֿפ ייֵנ טְמּק סֶע וא םייהְנֶגעֶלעֶג רעֶד ייַּב רעֶציַמְצ יר ןעֶגאז ְנאַלְּו

 (שקא טא תסמוווחוווצ) ייֵניִׁשְטְׁשִנאַפ יִנְד יִרְטּי - ר069

 גלאט טאני



 א א

 .,יִנ רֶע יד ראָד .ןיא טְהעֶשק רעניניצ רעֶד יאפ 4
 ,ןעֶהיִצ

 ,טְנעֶדְּבעְֶּבָא 2 ןייֵא יוִו ,רעֶנְרֶע זיִא ןעֶניֹוצעֶג לאָמ ייֵרד 1
 ,ןעֶנאְַׁשעֶג טיִנ תֹוּניק יִד ןיִא םִע טְלאוָו ,ְךאַז עֶטּוג ַא ןייַז לאָז ןעֶהיִצ ןעוֶו

 ץ : = ו .םִיַָשּיִי .ה .ד "ןֹויִצי ןּוא ,היָד עֶייַנ ַא ןיִא .ה .ד 'ןעֶהיִצי : ליִּפְשְטְראָו

 ײ

 / ןרעֶטיִצ
 ) : ,תַחַּדק ראֿפ טְרעֶטיִצ עֶרעֶדְנַא יד .ןאמ ץְראַּפ טְרעֶטיִצ עֶנייֵא

 .  .אָרֹומ ןעֶּבאָה רעֶּבייַו יִד עֶכְלעוֶו ראֿפ ,ןעֶנעֶז ןעֶכאַזּוא יד ןעֶדיִׁשְרעפ יוִו ,טְרעֶדְליִׁש

 : .טייצ

 ,עֶלעֶּב טיִמ ויֹוט-ְךֶלֶמ-הָּכְלַמ ּבאָה ְךיִא -- טייצ ַא אָד זיִא א אז רעֶכיִלְטיִא ףיֹוא 1
 ו ' .!עֶרְרעֶר ייַּב) ליִפְׁשְנעֶטְראַק םייַּב ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא

 1 ,תֹיֹנָּבְרק ןוֿפ רּוטִּפ ןעֶמ זיִא .רעֶּביִאְרעֶפ זיִא טייַצ יִד זַא 2
 - ףעֶטְכעֶרְרעֶפ םיִנ רעֶמעֶּפְׁש ןיוׁש יִז ןעֶמ ןעק ;ְּךאַו עֶניִטְכיוִו ַא טְכיֹוזְרעֶּפ ןעֶמ זַא

 } ,(יא ,ו"כ תוכרב) .ונברק לטב ומי רבע

 1 ,ןעֶמייֵל יד ןעֶנעֶז יֹזַא .ןעֶטייֵצ יד יוִו יֹזִא 8
 ו ,ראָטְקאָד רעֶטְפעֶּב רעֶד ויִא טייֵצ יִד 4
 ו רֶלעג וֿפ רעֶרְעיֵהְט זיִא טייֵצ יִד 8
 / הָעָּד יִד טְרעֶדְנֶע ןּוא .הָאּפ יִד יֹורְנ טְכאַמ טייצ יִד (}

 | !טייֵקְנייֵׁש ןייַמ ףיוא טייַצ יד ןעֶמּוקעֶג ויִא סֶע

 ןןוֿפ טאָה ןעֶמ סאוָו ,ןעָׁשְנעֶמ ַא ןוֿפ הָטְרעוֶו םעֶד טְנעֶקְרעֶד ןעֶמ ןעוֶו .טְכיֹוְּבעֶג טְרעוֶו

 !יֵּתְסֶא רֹוּת עיַָּהְבּיי : קּוסָּפ םעֶד ףיֹוא ְךיִז טְהיִצעֶּב ,טְסּואוועֶג טיִנ ראָנ רעֶהיִרֿפ םֶהיֵא

 .(ויט ,יב ,רתסא תלנמ)

 4 יז ןעֶטייֵב ןעֶטייֵצ 8

 : יי : ,גאטהעווְנייצ

 1 .גאַטְהעוֶוְנייצ יוִו יטרעגרע ןייק אָד טיִנ זיִא םִע

 א 4 ,ל עֶּבְמיִצ

 ץ .לעֶצְנעֶטְּב ךֵלֹוה .לעֶּבְמיִצְּב ןֵתֹו
 ר ןופ עֶסאקּתּסְתּש רעֶד ןיֵא .רֶלעֶג ןעֶנעֶלְניַרַא .טְסייֵה ןעפְראַמְיִרא לעֶבְמיִצ ןיִא

 .רָמָוייִלְּ
 ,עוואקע

 ,הוַח רעֶטּומ יִד יוִו ,עוָואקעֶיצ זיִא יִז

 20 םייוו .לֶנְרעֶפ -- עק. ססאּבשצ == עואַקעֶיְ
 0 לי יא בי אטדי -יטי קי 6

 עא אז יג לא טאש ר עא גע טעראר



 | !יַאיא ְךאָד טֶפְלעֶה עֶלְּזְמ ַא טיִמ לעְֶלֶצ ַא
 - -סיוא לעֶטיִמ עֶדייֵּב טְלאוָועֶג טאָה ףאָו יעָגירּי עֶקְנאַרְק א טְגאָזעֶג לאָמַא טאָה יֹזַא

 - 5 ןעֶּפלעֶה :דתע- ערב א

 : = יםיִקלאיםֶלִצ
 .םיִנָּפ ןפיֹא םֶהיֵא טְניִל םיקלָא-םֶלֶצ רעֶר

 -- ר" ַא ויִא רע זַא .םיִנָּפ םעֶר ףיֹוא דְלאַּב םֶהיֵא טְנעֶקְרעֶר ןעֶמ סאוָו ,םעֶנייֵא ןוֿפ

 .דֵמָׁש לעֶגּוק .לֶנְרעָפ |

 | .ןעֶלְהעֶצ
 .ןײרַא ּפאָט ןיא ןעֶּפיֹורְג יִד טְלְהעֶצ רֶע }

 ןענראק א ןוֿ
 .ןעֶלְהעֶצ טינ ייַוְצ ןייק ןעֶק רֶע

 מל יַלמןוֿפ טיר טְעֶטְׁשְעֶפ ר יו יג ישא יז טְלעֶמש רע

 : ּביִנ לאָמ ןייַא ןּוא ,לֶהעֶצ לאָמ ןְהעֶצ 8

 .רעריפאק ןוֿפ םֶרעֶרְאָעֶּב ,לעֶנעֶר עֶׁשיירַחֹוס ַא

 עא ןהעֶצ
 יאָד טיִנ זיִא םנייֵא ןעוֶו .ןְהעֶצ ןעֶרעוֶו טיִנ ןעֶק סֶע

 ,ירעָָיִק ןעֶּבאָה ּוצ ,םיִנ גְנּנָפאֶה ןייֵק רֶהעֶמ טאָר יִז סאוָו ,יֹויָפ ַא טְנאָלְק יֹוַא

 ,רַעַצ
 דניִק סאָר עֶׁשְטאָה עֶׁשְויואָל .סיֹורְנ יֹוזַא אי זיִא ןעֶנאָרְמ םעֶד ןּוֿפ רַעִצ רעֶד זַא

 .גְנּורעיֹוד ַא ןעֶּבאָה

 רעֶדניק עֶרֶהיִא ןייַז ֵּדְַמ לאָז יִז ירעֶטּומ א ְךיִז טְׁשֶניִו ֹזַא -- ק: 0006 == עֶׁשְטאָה

 ירעצ ליֿפ יֹוזַא ייֵז טיִמ טאַהעֶג טאָה יִז סאוָו

 | ןעֶסייֵרעֶצ
 ,ןעֶטאַל ליֿפ זּומ ,ליִּפ טְסייֵרעֶצ םִע רעֶו

 ןט- 12080/ == ןעֶמאַל

 ,הָָצ
 ןעֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ שונ זיא תֹורְצ עֶעֶמוקעֶגְרעֶּביִא ן

 ןעֶנְנאַנעגְנעֶוַא ןייִׁש ןעֶנעז ייֵז םאוָו ,תֹורָצ .ה .ד
 יעָנְרעֶׁשְו טיִנ ןעֶמ זיִא תֹורְצ ןָא 9

  ע.ע8ומ} == עֶנְרעֶׁשּ

 ,רעֶביִא ןעֶמ טְמיק תֹורְצ עֶניִרעֶּבעֶל
 יא לאמַא יז ןעֶזאל ,ןעֶשְנעֶמ עֶניִרעֶבעֶל ןוֿפ טאָה ןעֶמ סאוָ תֹוְצ .ח .ר



 יי שיט יב

 יש

 0 יי יש בוס
 אֵל  תֹורָצ יֵד זַא םּוראוָו ,ןעֶזאָלְסיֹוא ְךיִז ןעֶלאָז תֹורָצ יִד .ןעֶטעֶּב טיִנ לאָו ןעֶמ 4 יא

 8 ,םיֹוא ְךיֹוא עֶּבעֶל סאָד ְּךיִז טְזאָל .סיֹוא ְךיִז

 0 ,הָנֹוק ןייק ויִא תֹורָצ ףיֹוא דאָנ 5

 ו !העֶרַּפ ףיֹוא תֹורָצ ןיֹוׁש זיִא םַע (

 : לעָּביִּב יִד יו יֹזַא ,טכעֶלְׁש רֶהעְו םעֶנייֵא טיִמ טְהעֶנ סע זַא ,םיֹורַא ןיֹוׁש טְהעֶז ןעֶמ ןעוִו

 : ןוא ןעֶנאַטְׁשעֶגָפיֹוא טְכאַנ רעֶד ייַּב זיִא הֹעְרַפ זַא ,טְלְהעֶצְרעֶד (איל--יל ,ביי ,תומש)

 ו בר הָׁשֹמ יי םיִמָחַ ןעֶעֶּבעֶג טאָה
 ו .אָׂשַמ עֶטְסְרעוׁש יִד זיִא תֹורָצ ?
 ,ןעֶזיֵא םעֶד ראַפ רעֶזאַׁשְז סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ראֿפ ןעֶנעֶו תֹורָי 8

 מער יוזא יןעֶוייַא ףיֹוא טְסעֶד ֶפ טְסאָר רעָד יִװ ֹזַא -- {. ץתגמטזעתג == רעוֶואַׁשְז

 ,ףּוג ןעֶכי לֶׁשְנעֶמ םעֶד תֹורָז יִד ףיֹוא

 : ,תֹורָּפַּכ ףיֹוא ןעֶגיֹוט תֹורְצ

 די ,תֹורָבְּקַה-תיֵּב םעֶד ףיֹוא ןעֶׁשנעֶמ םעד ןעֶּבייֵרְט .תֹורָצ 16

 ,רעֶנייַּב יֵד ןיִא ראָנ .רעֶרייֵלְק יד ןיִא םיִנ ְּךיִו ןעֶנעֶל תֹורָצ 1

 ןעֶׁשנעֶמ םעֶר ןוֿפ טייג רעֶד ףיֹוא תֹורצ ןוֿ גיי יִד שְהעֶז ןעֶמ
 םיְִּפ ןְֿפיֹוא טְׁשְרעּוצ ְךיִז ןעֶנעֶל תֹורָצ 2
 ,םיִנ הָנֲאַּד ןייק ויִא ןעְּבאָה ּוצ תֹורָעצ 4

 אז פ .לְגְרעֶפ

 ,תֹורָצ ןּוב ְמּוק ׁשיִנעֶראַדְּפאַק 4

 ,טֶרָא ןא ְּךיִ ןעֶניִפעֶג תֹורָצ יִד זיִּב .ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ראָנ זיִא טְכעֶלְׁש 5
 ר א : ,תֹורָצ יִד ּוצ יז םְניוַועֶג ׁשְנעֶמ רעֶד זיִּב .ה .ד
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 ,ןעוואַק
 ,רעיֿפ עֶלַא ףיֹוא טעוֶואָקעֶג זיִא רָע

 דרעָֿפ ַא יו יֹוזַא ,יִרָׁש ןְרעֶכיִז ַא רהעמ טְהעֶג רֶע (ה אה "= עי .100026 == ןעוואק

 .סיפ רעיָפ עֶלַא ףיֹוא טעוֶואָקעֶג זיִא סאו

 : 7 ,קאַזאָק
 ,ןייַז תֶּבַׁש לֵּלְַמ ןעֶמ זּומ ' יאַּפּוטְסי טְנאָז קאזאק רעֶד זַא 1

 ,אַפּוטְס .לְגְרעֶּפ - {. סעץ24 -= יאַּפּוטְס

 | לא קאַזאָק ַא 8
 זיִא ףֹוס םּוצ ןּוא טְכעֶרְמּוא ךיִּבעֶג םֶהיִא טּוחְמ ןעֶמ זַא ,דֵמָת ְּךיִז טְנאָלְק סאוָו ,רעֶנייֵא

 .ןֵלַנ ַא ןייֵלַא רֶע

 ,(דְלעֶג-לֶקֶׁש ןוֿפ רּוטָּפ זיִא,,. :ראוָו ,דְלעֶנ-םיִלְקְׁש ןייק טיִנ טיִנ קאזאק ַא 8
 : ,(דְנּוועֶג ּוצ יִּבַא :ראוָו) .לּוַמ טיִמ יִּכַא ,קאַזאָק ַא ןוֿפ ןייַז םִע זאָל 4

 טיִנ טאָה יִז זַא .סיֹוא רֶהיֵא טְפְיאַו ןעֶמ ןעוֶו ,רעֶטּומ ַא טְנאַז יֹוזַא -- םעז == יבא

 .פ לעֶבייַ ןט רעֶטאָט לְנרעֶפ -- .רעֶרָניִק עירשָב ןייק
 ,םואָטאַל

 ,תָמָא רעֶּבְלאַה ַא זיִא סעוֶואָטאַק ַא ן

 ,םיֹורַא טיִנ סֶמּונ ןייק טְמּוק םעוֶואטאַק ןֿפ 9

 .ןעֶרעֶו ךיִלְרעֶׁש רֶזעֶז ןעקסִע ןּא ,טְסְנְרֶע ןַא סױרַא לאָמַא טְמּוק סאַּפְׁש ַא ןוֿפ
 יעֶרעֶׁשְטאָה

 (רֶע :רעֶרָא) יִז טְגְניִרְּפְׁש (גּור ןיֿפיֹוא :רעדאנ עֶרעֶׁשְטאק רעֶד ףיֹוא טעֶרְמ ןעֶמ זַא

 ,קירוצ ְךיֹוא

 וַא ,שְנעֶמ רעֶטְסְניילְק רעֶד ּוליִּפֲא -- ק. 108 == גור ;ז. עסינסקג == עֶרעֶׁשְטאק

 ןעְֶהוֶו יצ יז רע טְביז טְכעֶלְׁש םֶהיִא טְלעֶרְנאַרעֶב ןעֶמ

 עַקְׁשְאַמ
 .ןעֶייִרְש יִז ואָל - ןעֶייֵרְׁש טעוֶו עֶקְׁשְטאַק יִד זַא ןיא }

 .רעֶנייֵא יִװ ,עֶטאָדְלעֶנְצ עֶסיוִועֶג ַא ףיֹוא ְּךיִז שְהיִצעֶּב -- ןו+ אםסשאג == עֶקְׁשְטאַג

 ,ןְהיֵה יִר ןעֶטְכעֶׁש לאָז רע יִצ ,ןעֶּבעֶג הֶצֵע ןייק טְנעֶקעֶג טיִנ טיצ עֶנְנאַל ַא ְךיִז טאָה

 .ןעֶּפאַח טְלאָועֶג יז טאָה ןעֶמ ןעֶו ,ןעֶניִׁשעֶג ןעֶּבאָה עֶרייֵּב לייוַו ,עֶקֶׁשְטאַק יד יִצ

 ," עי יו זאָל -- טיי יז יֵא, ,עקְׁשְטאָק רעֶר ףיֹוא לד רעֶ ןעֶלאַּפעֶ זיִא טְצעֶלוצ

 א 1 א א אש אש א יי "שר יי

 יי א יא יי בם = עי הב בי יי יש



 0 ו טאש יי עי וי אש טא א א
 : י א א = דא :

 ןעֶכאָק
 6 א א 2109

 ויי | יעקְׁשְטאַרֿפ ַא עֶקְׁשְמאַק עֶכיִלְטיִא ויִא רעֶמּװ 2 -------
 ןעֶמ א רעֶדעֶּב יא = רעֶכיִלְטיִא טְמעֶג רעֶמּוז -- ע. עעג0288 == עַקְׁשֶטאַרְּפ

 ׂ עקשטאק ַא יו ,רעֶסאוַו ןעֶמְלאָה םיִנא ןעֶגיִל ּוצ ביל טאָה

 ,ןעֶכאָק
 : ,יור ןעֶסֶע סאד ּטְּבייַלְּב ,יֹורְמֶׁש טיִמ טְכאק ןעֶמ וַא 1
 .ןעֶמֶע ּוצ סאו טִיָנ תָּכַׁש ןעֶמ טאָה .ןעֶכאוָו רעֶד ןיִא טיִנ טְכאָק ןעֶמ זַא ק

 5 ןעֶטייֵרְגְנֶא .לְנְרעֶפ

 | ,ַהּור ַא טאָה רעֶד .חּול ץֶכאָנ טעֶייז ןּוא . ימ ץְכאָנ טְכאק םענ רעֶו
 ן ְכעֶלְש דיִמָּת טְמּוק ,לעֶנעֶר רעֶנעֶּירְׁשעֶגרַאֿפ ַא ןָא ראָנ דיִמָּת ְךִז טְלאַה סאו ׁשנעֶמ ַא א

 ,סיֹוא

 יט ,ןעֶבאַמ עילאה
 ו טיִנ רעֶמְֶ רעֶד ףיֹוא ןעֶמ ןעק .דְנעֶנּי רעֶד ןיִא עִיַלאַק טכאמ ןעֶמ םאוָו

 - .ןעֶטְכעֶרְרעפ

 4 עא : עקעֶילאק
 6 ,םֶכָהדדִימְלַּת ַא יו ,הָבָדְנ ַא רעֶכיִנ ןעֶמ טיג עקעֶיְלאַק ַא

 || .װ תנחַב רֶהעֶמ ןעֶקְנאַרְק ַא ףיֹוא טאָה ןעֶמ ליַװ -- ן. 420068 =- == עקעַיָלאַק
 .םֶכָה-ריִמְלַּת ןעֶמעֶרַא ןַא ףיֹוא

 | ,יױאַמאָק
 שש ,ןעֶסייֵּב ך יֹוא ןעק ראַמאָק ַא

 | ט 8 ֹולָּפ ;1 קּומ .לָגְרעֶפ -- ע. טסזמב == ראַמאָק

 / אה
 יש 8 ןאָמ רעֶמעֶרָא ןַא זיִא ןאָק רְֹטׁשְרע רע

 וי ךי* עמ - ,ןאָי ףיֹוא םייַרְו םּוצ אָד טהטינש 'ןאַמ ,, -- סע == ןאק

 ן / .רעֶיִפְשְרעֶפ רעֶטְצעֶק רעֶר זיִא רעֶגיועֶג רעֶטְׁשרעֶ רע זַא ,ליִׁשְנעֶמ-אק יי

 ,ןעֶמְסאָק
 ְו ,ןֹומִמ ןּוא םיִמָּד גּונעֶג טְסאק םִע 1 |

 : ,דְלעֶנייִּבְר גּונעֶג ְּךיִמ טְסאק סֶע
 ו ג .טפאַשְטיִנעֶג ןייַ טְלְהאָצעב רֶייַהְמ טאָה רעֶנייֵא ןעוֶו

 װ ,עֶסאַה
 | ,גיײַצרעייֿפ ַא טיִמ הָהיִלְכ ַא ןּוא .ַחּול ַא טיִמ עֶסאק ַא

 ו רעיא טיִנ ןעֶקאַפ סאָו ,ןעֶכאז עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ אַ ייֵוְצ ןוֿפ --ק. 8058 ==עֶסאק
 | טאהנעמאווצ ןעֶסיִועֶג ַא ְךאָד ןעֶּבאָה ןעֶכאַז יֵד זַא ,ריִמ ְךיז טְכאַד ןעֶנעוֶוְטְסעֶר ןּופ
 עוו ַא ראַפ סאָו ,ַחּול םִָניִא ןעֶקיקְכאָנ ןעֶמ וימ יייֵה ןעֶסאָק ליִו ןעֶמ זַא .ְךילְמעֶג
 ןעמ טאָר תהי וצ טְכאַנ רעֶד ייֵה ףיֹוא טְהעֶמְׁש ןעֶמ זַא ןּוא .,ןייַז טעוֶו סע
 ,גײצרעַײֿפ .ַא טיִמ 6 טְכאַמְנ ןעֶמייֵצ עֶטְלַא
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 .תֹויַנֲחּור ַא זיִא עֶסאַק ַא

 .ןעֶהעֶגְמּוא רעֶכיִלְטיִא טיִנ ןעֶק עֶסאַק ַא טיִמ לייוַ

 ,דְרֶע רעֶד ןיִא ףּונ רעֶצְנאַג רעֶד טְניִל ,ראַנ ַא זיִא ּפאק רעֶד זַא
 ,ןייַרַא דְרֶע רעֶד ןיִא סעֶלַא טְהעֶג ,אָד טיִנ זיִא ּפאָק רעֶד זַא

 ,לֶהּקַה-שאֹר רעד טְראָטְׁש ןיִא רעֶרָא ,תיָּבַה-לַעַּב רעֶד זיֹוה םיִניֵא טְלְהעֶּפ סע ןעוֶו .ה .ר
 ,דָנּורְג ּוצ סעֶלַא טְהעֶג

 ,םיֿפ יִד ןיִא ןעֶּבאָה ןעֶמ וּומ ,ּפאק ןיא טיִנ טאָה ןעֶמ זַא
 לאָמַא ְּךאָנ ןּוא ןעֶלייַא ְךיִז ןעֶמ זימ ,ןעֶכאַמ ּוצ גְנאַנ ןעֶניִטייֵנ ַא טְסעֶנְרעֿפ ןעֶמ זַא .ה .ד

 .ןעֶהעֶג

 .ּפאָלְק ַא ןעֶמ טְמּוקעֶּב ,ּפאָק םעֶד טְסייֵרְרעֶפ ןעֶמ זַא
 .ןעקּוקֿפיֹורַא .לָנְרעפ

 ,רעֶטְסּוש ַא יוִו ,דְנעֶה ; רעֶטְסיִניִמ ַא יוִו ,ּפאק ַא

 יא יימעג רעב טְהעֶז סאו .עֶשְנעֶמ ןעֶנּל א ןי ןעֶמ טְגאָ
 ,לָכֵׂש םעֶניִרְג טיִמ ןּוא ראָה עיֹורְנ טיִמ ּפאָק ַא

 .ָכֵׂש ןעֶׁשיִרְניִק טיִמ ןאַמ רעֶטְלַא ןַא

 .רְנעֶה עֶנעֶלאוְָשעֶג ןוא ּפעק עֶּבארְ
 .ןעֶׁשְנעֶמ עָּבאָרְג ןּוֿפ ןעֶמ טְנאָז סאָד

 ּוצ םעֶּפֶע ןוֿפ טיִנ טְסייוֵו אָ רעֶד ,לוֿפ זיִא ְךיֹוּב רעֶד ,לּוד זיִא פאק רעֶד
 ,ןעֶנאָו

 ,וצ טיִנ רֶנזעֶג ןייק ןּוֿפְרעֶד םֶהיֵא טְמּוק סֶע סאוָו ,אֵבֹוסְו לֵלֹוז ַא ןּופ

 ,רעֶטְסיֹולְק םּוצ סיפ יִד .דֶרֶע רעֶד ּוצ ּפאק רעֶד
 .דַמָׁש רעֶד ּוצ רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא ְךאָנ םֶהיֵא טְהיֵצ סֶע סאוָו ,םעֶנייֵא ןּוֿפ

 ,ּפאק ןיִא םֶנייֵמ זיִא ריִמ ןּוא *!ּפאָה ,ּפאָהי
 ןוא גראָז ןייֵמ ְךיִא ּבאָה ןעֶצראַה ןיִא ןּוא ,גיטפּול ְךיִמ ְךיִא ְךאַמ טְלעוֶו רעֶד ראַפ .ה .ד

 ׁשֶָנתַמְנַ
 ,גאָלּוצ זיִא טְראָד ,ּפאק ּואוו

 טְנעֶלעֶנוצ בֶצֵק םייַּב ןעֶמּקעֶּב ןעֶטְסְנִר יִד סאָו ,ׁשייְַפ לעֶקיִטְׁש סאָד טְסייֵה ינאָלּוצ
 -ָכירָּפֶש סאָר -- .רעֶנייֵּב רעֶמיֹול זיִא רֶע סאוָו ,ּפאק ַא ןעֿפיֹוק ייֵז ןעוֶו . ,טְסיִזְמּוא

 ַא ןירַא ְךאַז ַא ןיִא טְנעֶל פאק ןעֶטינ ַא ׁשיִמׁשְנעֶמ א ןעֶו ,טְכיֹורְּבעֶג טְרעוֶו טְראָו
 םאָד ןיא ;ןעֶמיקעֶג טיִנ םֶהיֵא ףיֹוא טְלאָה רעֶנעְֶנַא ןַא סאָו ,ןעֶקְנאַרעֶג ןעֶש
 ."נאָלּוצ ךיוא קְלאָפ םייַּב טְסייֵה

 ;ועְנאָרט טיִנ םֶהיֵא ןעֶנעֶק סיֿפ יִד וַא ,ּפאק רעֶטּוג רעֶד גיֹוט סאוָו
 ,הָנאַרְק זיִא ף רעֶד זַא ,טיִנ טְפְלעֶה ּפאק רעֶמּונ רעֶד
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 ת"ש

 208 : רעֶכאַמדׁשּולעֶפאק

 ?ןיִרג יִא לָכָׂש רעֶד ןעוֶו יּפאק םֶעיֹורְנ ַא ןוֿפ םיֹורַא טְמּוק סאָו טא
 אז 6 .לְגרעֶּפ

 ,תֹועד ליפ ֹוזַא ,ּפעק ליפ יִז 4

 א ךכ ,הול הז ןיוש םדא ינב לש ןהיפוצרפ ןיאש םשכ :ׁשֶרָדִמ םיִא סֶע טְסייֵה ְּךיִלָנָהֲע
 ױ
| 

 .(סהנפ תשרפ ,אמוהנה) ."הוש ןתעד

 נעֶׁשאֶרְנַא קֹוּליִח ַא ראָנ זיִא .ּפאָק ןעֶטְכעֶלְׁש ַאדְניּוצ זיִּב פאק ןעֶטּוג ַא ןוֿפ 5

 .לעֶטְכיִל
 ו רעֶד פאק רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד ןעק; ,טייַצ רעֶצרּוק א .ןיִא טְנרעֶל ּפאק רעֶטּונ ַא סאוָו סאָד

 / מאל יב טנרֶל ןּוא טְכאַנ רעֶד ייַּב טְציִז רֶע ןעוֶו ,סיילֿפ ןייַ יד ןעֶצעֶז

 | !לָכׂש ּביִנ ּפאָק 6
 אז רעֶגיטְכיו ַא ייַּב הֶצֹע ןַא טְרעֶלְק רֶע ןעוֶו ,ןיײלא ּךיז ּוצ ׁשֶנעֶמ ַא טְנאָז ֹוַא

 ,רעֶכאַמ-שּולעֶּפאַה
 ,רעֶכאַמ-שּולעֶּפאַק םיֹוא זיִא רֶע

 רֹוְּכ יִיַז ןּא ןעֶגעֶמְרעֶּפ ןייַז טאָה רעֶנייֵא ןעֶו --- ק. מקסוט52 == ׁשּולעֶּפאַק
 רעב .ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע סאוָו ,רעֶנעֶנייֵא רעֶד רֶהעֶמ טיִנ זיִא ןּוא ,ןעֶרָיֹול

 ישו

 .ןעֶּפאָה
 | ְךעֶלייֵל סאָד טעֶּפאק רֶע

 א טאָל .ןעדְיֵָיֹוא טינראָג סַּכ ןייַז טיִמ ןעֶק רָע .ה .ד -- ץ. אסקאס = ןעֶּפאָק
 .םיָפ יִר טיִמ םּורַא סֶע טעֶרְט ןּוא ,ּךעֶלייֵל םּוצ ץראַה סאָד םיֹוא סְנעֶטְסְניִנעֶו

 | ,ץאה

 ׁ .הָיְחִמ זייַמ יד ןעֶּבאָה .געוֶוַא טְהעֶג ץאק יד זַא 1

 רמ ? ,טְסעֶג ןייַ ןעֶלעוֶו ְךיִז טְׁשאַו ץאק יד זַא
 נוייְֵפְקְלאָפ ַא

 ;לעֶדייוֵו םעֶד יִז טְסייֵררעֶפ ,ץאק ַא טעֶלְנ ןעֶמ זַא 8
 .סיֹורְג ְךיז ייַּב טְרעוֶו יִז .ה .ד

 ,ץארק רֶהיֵא ןעֶמעֶנ ּביִלרעֶפ ןעֶמ וימ ,ץאק ַא טיִמ ְךיִז טְליִפְׁש עמ זַא 4
 ,ייֹואיֵמ, םָע טְכאַמ ,ץאק ַא ןוֿפ םיֹורַא טְמּוק סִע זַא

 ,סיֹורַא טְמּוק ׁשְנעֶמ -עֶד ןעֶנאוַו ןוֿפ ,תֹוּדִמ יִד ןָא טְנעֶקְרעֶד ןעֶמ .ה .ד

 בוש ןיִא גיִרביִא ךיֹוא ויִא ץאַק עֶדְמעֶרְפ א 6
 .ייָז טְראַה ְּךאַז עֶטְסעֶדְניִמ יִד סאוָו ,ֹורפ עֶזעֶוְרעֶג ַא .ּב .צ טְנאָז יֹוזַא

 ,תָּבִׁש ףיֹוא ףוע ןַא יִּבַא .קיִדְניִא ןַא רעֶדָא ץאק ַא

 |װ ִ וַא ,טיֵאְסְנעֶרעֶר עֶטְפאַהְצְרעֶׁש - ץ+ 8ֹלצ == יִּבַא ;ע. ומסָצא == קידְנֶא

 ,תיִלְכַּת םּוצ טְמּוק ןעֶמ יֹוזַא יו ,טיִנ קּוליִה ןייק

 ,קיִוַמ ַא זיִא ץאק ַא 8

 ,ףיֹוא טְסערֿפ יִז יוִו ,עילאק רֶּתעֶמ טְכאַמ יִז .ה .ד ר ואז 6
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 ,טְׁשְנעֶּב דּוי-רעֶטּוג ַא ןּוא ְּךיִז טְשאַו ץאקַא 9 ------

 ךיילנְרעֶפ רעֶטְפאַהְצְרעֶׁש א 20
 דעֶנְסיֹוא טפּול רעֶד ןיִא ּךעֶלעֶגיפ עֶלַא יִ טְלאו .לעֶנילְפ ןעֶּבאָה לאָז ץאק ַא 0

 קעש =
 ,8 ריִזֲח :ְּךיִלְנְרע

 ןעֶּכאַמ טיִנ רעוֶוְראַ ןייק ראַֿפ ןעֶמ לאָז ץאָקַא 1 יי

 ,טְׁשאַנעֶנָפ'וא ןייֵלַא םעֶלַא טְלאוָו יִז םּוראָו

 .רעייק ןְפיֹוא ןעֶקּוק ְךיֹוא געֶמ ץאק ַא

 : .ןעֶכאַמ עַיַלאק ְךיֹוא ןעק ץאק ַא 2

 .ןעֶדאַׁש ְךיֹוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶטְסְנייַלְק םיִנוֿפ טְראוָו טְכעֶלְׁש ַא ןעק ְךּדיִׁש ַא ייַּב .ּב .צ

 (.ׁשייֵלֿפ ְךאָנ .דְנּוה ַא ןּוא) רעֶטּוּפ ְךאָנ טיִנ ןעֶמ טְקיִׁש ץאק א 4

 אז 1 .לנְרעֿפ

 .ןעֶצעֶנְנייֵא טיִנ סיֿפ יד ְּךיִז ליוִו יִז ראָנ ,שיֿפ ּביִל טאָה ץאק

 זיִא סֶע וַא ,רעֶרְסיֹוא עֶׁשְלאַפ ַא טְנאָז ןּא .ְךאַז ַא--וצ ןעֶמּק טיִנ ןעק ,רעֶנייֵא ןעוו

 ר 18 -

 .ןעֶנעֶלעֶג יֹוזַא טיִנְראָנ םֶהיֵא

 ,טְשאַנ יִז סאו ,טְסייוַו ץאק יד 16

 ,ןְיֵה ַא ןעֶועוֶועֶג יִז טְלאוָו ,רעֶייִא עֶנעֶל לאָז ץאק יד 7
 בָא טי יז יז טאָל ןעֶואַלְּבָא רעֶּכָא .זיֹומ רעֶד טיִמ ְךי טְליפְׁש ץאק יד 8
 | : ? רעֶטּּפ יִד זיִא ּואוו שי .ץאק יִד זיִא ואװ 9

 סע לייַו .,טְסֶניִ רעֶד ףיֹא טְרעֶזיִבעג .ְךיִז טאָה .עֶשיִִיּב-לַעּב ַא זַא ,םְלְהעֶצְרעֶר ןעֶמ

 ר וַא ,טְרעֶּפְטְנעֶרעֿפ ְךיִז טאָה טְסנִד יִד .רעֶטּוּפ דו ייֵוְצ טְלְעֶּפעֶג רֶהיֵא ןעֶּבאָה
 עָמיִתיִּבַה-לַעַּב יִר טאָה ןעֶנייֵצְרעֶּיִא ּוצ ְךיִז םּוא .ןעֶסעֶגעֶגְפיֹוא רעֶטּּפ יִד טאָה ץיאק
 ראָנ ןעֶצְנאַג ןיִא טְנעוֶו ץיאק יַד זַא  .ןעֶהעֶועֶג טאָה ןּוא .,ןעֶגיֹואוועֶגְעֶּבִא ץאק יד

 יי טיעיַפעֶג חאָה ןפאַה ןעעשג טעקע קה ךכמ ךאב װ ז"א ,הנוק יש
 יז רעֶטּוּפ יִד זיִא ּואװ ןּוא ,ץאק יִד זיִא

 ,םיֿפ יִד ףֹוא ןעֶהעֶטְׁש ץֶלַא יִז טְבייֵלְב טְסְליוִו ּוד יִװ ץאק יד ףְראַו 20
 .לֹוׁשְכָמ ַא ןוֿפ סיֹוא ריִמָּת ְךיִז טְהעֶרָד ׁשְנעֶמ רעֶטְקִיִׁשעֶג ַא .ה .ד

 ?רעֶסאוַו ןיִרעֶּביִא ץאק יד טְמּוק יו 1

 ,טיִנ תֹונָמדַחֹולְׁש ןיִיַק ןעֶמ טְקיִׁש ץאק ַא טיִמ 2
 הז 11,143 מ א

 .ןעֶדְניִבּוצּוצ ץְנאוַוְׁש ַא ץאק ַא טיִנ גוט רֶע 5
 3 ןעֶגיֹוט .לָנְרעֶפ -- .קיִעלְוִמ-םיִלָׁש רעֶסיֹורְג ַא .ה .ד

 ,ןעֶּבאָה טיִנ םֹולָׁש ןייק ןעֶנעֶק קאז ןייֵא ןיִא ץעק ייֵוְצ 4



 אי

 ,רעֶנראַק

 ,טראק

 ,רעֶליִּפׁשְנעֶטְראַק

 ,ּפְראַק

 .ּךעֶקעֶל טיִמ ׁשְטׁשְראָּב רֶע טֶסֶע ,הָליִמ טְרעוֶו רעֶנְראַק ַא זַא 1
 1 : ז. 60ץנפ ;ק. 2818202 == ׁשִטָׁשְראַּב

 /  .עֶטאָלְּב םֶהיֵא ייַּב לעֶּבְרעֶק דְמעֶרָפ ַא זיִא .ְךיִז טעֶיְלּוהעֶצ רעֶנְראַק ַא זא ?
 . 1010 == ץֶטאָלְּב ;102110126 519 = יז ןעֶיָלּוהעֶצ

 ,בָלָּכ ןעֶטְכעֶלְׁש ַא ןּוא .ריִוֲח ןעֶמ טֿפּור ןעֶנְראַק ַא
 ,ןייַּב ןְֿפיֹוא דְנּוה ַא יו ,דְלעֶג ןְֿפיֹוא טְגיִל רעֶנְראַק ַא

 ,רֶהעֶמ טְהעֶג רעֶליוֿפ א .רעֶרעֶיַהְמ טְלְהאָצ רעֶנְראַק א
 | .הענְרַע (שְלְהאצ : רעֶרָ) טהעֶצ .רעְֶראַק א

 =. עטְסגרֶע יר טְמּוקעֶּב רע;זא ,סיֹורַא טְמּוק ,עֶראָּפְׁש דיִמָּת ליוִו רעֶגראק רעֶד לייוו

 ם= שס

 שכ שז

 .הָטְרעֶו זיִא יִז יוִו ,רעֶרעֶייַהְמ ְּךאָנ םֶהיִא טְסאָק יִז ןּוא

 ןעֶטְראָקּב םֵחֹרָל ןיִא 1
 -,(יא ,ר"פ תומותכ) ."ןירב םימחרמ ןיא :ץֹאַז ןעֶׁש ּומְלַּפ סעֶד ףיֹוא עִיַדאְראַּפ

 טי . !עְקְלאַּפ ַא רעֶדָא ,טראק ַא
 : א וצ טְכאַרְמ רעֶנייֵא ןעוֶו ,ליְִּׁשִנעֶטְראָק םייַב ןעֶמ טְנאָז -- ע. קמזאג == עֶלְלאַּפ

 4 .ןעֶבעֶגְסיֹוא לאָז רֶע טראק ַא ראַפ סאוָו

 ,טעֶנְנאַמ ַא ְךיז ןיִא ןעֶּבאָה ןעֶטְראק 3
 .ןעֶסיירּבא םיִנ ייֵז ןיֿפ ְךיִז ןעק ןעֶמ זַא ,קדאטש יַֹא ןעֶהיִצ ייֵז .ה .ד

 .ןֶטֶׂש ַא ןעֶנעֶז ןעֶטְראָק 4

 259 - ישי ןעֶבאְַׁשכּב יד יו ליפ יא ןעֶפעֶרְטעֶב ְִָי ןעֶגאַטְְּּ ר

 | ,טְנאַיָליִרְּב ַא זיִא רעֶליִּפָׁשְנעֶטְראַק ַא

 לי פ סאו ןעֶכאַמ ְךיִז טיִמ טְואָל רֶע זַא ,ןעֶטְראָק יד ןיִא טְפיִטְרעֶפ 8 יֹוזַא זיא רֶע ,ה .ד

 | ראק ן- א ןעֶכאָה רַאָנ ןעֶמ ןעק פראק ץֶטְסעֶרְנ םעֶד ןופ
 .,םֶהיֶאדְנ-ּוצ רעֶכיִלְטיִא ְךיִז טְסייֵר רעֶּניִיעֶד ןּוא ,לָכֲאַמ טְּביִלעֶּב ַא זיִא ּפאקנעַּפראק

 : םעֶנּורְטְס יִד םיִרָמזייִלְּכ יִד ייַּב ּךיִז ןעֶמייֵרעֶצ .ןעֶצְנאַט ןעֶהעֶג םיִנָצְּבק ייווְצ זַא יי
 ינְצְבק ר וַא ,רעֶהירָֿפ ןיוש ןעֶסייוַו םיִיָמו-יִלְּכ יִד ליִיַו -- ע. פשטמס == עֶנּויְטִק

 הי ו / .םיִצּויֵּת עֶלַא יז ןעֶנאַז ,ץְנאַט ּםעֶד ראֿפ ןעֶלְהאָצעֶּב ּוצ .ליֿפ טיִנ ןעֶּבאָר



 שידק

 ר עי 4 אש + = *} : .ןעֿפְנאַרּב קְנּורְמ ַא ּךאָנ - ןֶצְּבִק םְנייֵאזְלַא 9

 קיְט א ְךאָנ ןעֶגינְרעֶפ ןיוש יז רֶע געֶמ ,ןצנק ש רֶע זיִא סֶניִא-ץֶלַא יז טְרעֶלְק רֶע :
 | א |
 0 ,םעֶנעֶׁשעֶק עֶדְמעֶרפ ףיֹוא הקדצ-לעּב א זיִא ןְצְּבִק א 3

 4 .8 ןא ַמ-םעֶרָא ,לנ רעֿפ -- ק. 21682608 == עֶנעֶׁשעֶק

 : הָרימְׁש עֶטְסֶּב יד זא ןֶּבִנ א 4 = |
 ,טיִנ הָריִמְׁש ןייֵק ףְראַדעֶּב ןְצְּבִקַא 9

 ןענעֶּגטינְרָג םֶהיֵא ייַּב ןעק,ןעֶמ יראו
 ירעֶטְכעֶרעֶג .רעֶרְניִק יִד ןעֶסְקאוַו ןֶצָּבִק א יב 6

 !לעוְֶלאָו זיִא קעֶרָד !ןֶּבִק עליה ? 
 ןק. 1146 = ןעֶיָלּוה

 !דְלעֶג ןייק ןעֶטְסאָק תֹורָצ !ןֶצְּבִק .עֶיָלוה 8 יי
 ,קאיניווק רֶהעֶמ ,דיִנָנ רֶהֹעָמ סאוָו -- קאַיְלּוה רֶהעֶמ .ןֶצְּבִק רֶהעמ סאָו 9 וי

 הייל . ,לגרעֿפ -- {. ֿפשומוּבא == קאיָניווְפ ; וטוגאג == קאילּוה |

 ,רָׁשֹוע ןַא ןעֶמ ףרארעּב .ןעֶּבייֵרְטְסיֹורַא ןֶצְּבִק םוצ 10

 : טי יי א טעטיק עט בי

 ,הּור ןעֶמ טאָה רֶבֵק ןיֵא ראָנ === =

 | יש | 2 - יבתהמו ה
 ינ | קְנעֶרָק סיֹורַא ןעֶמ טְמעֶנ תחַּדַק ןײרַא טְנעֶל ןעֶמ זַא } =

 -  םֹֹוג טינ סיִהְהיִ ןעֶנעֶק) ,לאַטיִפאָ נינעוֶו טפֶׁשעֶג א ןיִא ןיירַא טְנעֶל ןעֶמ זַא .3 .צ
 / אָפ א ןנעֶלְנירַא נו ןֶבאָה יי וצ ,םניִכֶ יד ןֶנאָ יא רעֶדָא יי

 + ,ןעֶּבאָה םע לאָז רעֶנעֶי -- ,שונ ויִא תַחַּדַק עוֶואְיאַמ ?
 0 ןעֶמ -- ,הרָנּועֶג זיִא יאַמ ׁשֶדֹוה ןיִא תַחַּדַה זַא ,טְנאָז ןעֶמ -- ק. זמג)סשַצ == עוֶואָיאַמ

 8 8 הָּכַמ לְֶרעֶפ = ןעֶבאָה סֶע לאָז רעֶרעֶדְנַא רֶעֶד .רעֶסעֶּב רעֶּבָא טְׁשְניוִ

 : | !םיעָכַהָל ּוצ םֶהיֵא יִּבִא תַחַּדַק ריִמ 4
 וי ןייז ןֶא ןייַז םקנ ּךיז ליוִו סאוָו ׁשְנעֶמ רעֶטְכעֶלְׁש ַא טְנאָז יֹוזַא -- ץ. םֹכָצ == יִּבַא

 4 ' ,הָעָר א סיֹויַא ןוֿפְרעֶד ןייֵלַא םֶהיֵא טְמּוק סע ןעוֶו ּוליֵפֲא ,אֵנֹוׂש

 ו ,שידק
 : ,יּוכְרִּב אֵזַא טְרעֶהעֶג 'ׁשיִּדקי אזַא ףיוא } = |

 .ןעֶמ טמּוקעֶּב הָבּוׁשִּת אֵזַא ,םעֶנייֵא טגערֿפ ןעֶמ יוִו ,ה .ד

 ,ןֹוחָצְנ א יו אש = ליֿפ יֹוזַא טיִנ ריִמ טְהעֶג סֶע ט

 - שמה ּוצ יי עֶ עֶמעֶגגנעֶוא םֶהיֵא טאָה
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 יא עה
 ץעאזט השלישי ר טל

 ,ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְךיֹוה ּוצ ׁשיִּדַק םעֶד טאָה רֶע
 היֵפְיֹו טיִנ םֶהיֵא ןעֶק ןּוא ,רעֶגייֵט יש ןעֶסיֹורְג ַא ַא וצ טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז טאָה רֶע יה .ר

 יוראפ לב דיִחָי םעֶד ףיֹוא טְמּוק .הָּכַמ ַא לֶהק ףיֹוא טְמּוק סֶע זַא

 טְְלאַהוצנָא שנ יז זיא עמלק רעֶׁש לתק א ןָא
 יַא א ואוו אַ רעֶשילָהְקא ןוֿפ ַא ,טְנימ ןעֶמ -- עי אוטמואג == עֶקְמאילק

 1 .ןעֶהיִצ וצ ןעֶצנ שונ ויִא ,טְריִסעֶרעֶטְנִא יֹוזַא טיִנ

 ,אָד טיִנ זיִא לֶהק םעֶרָא ןַא
 .טיִנ טְׁשְנעֶב ןעֶמ -- ?גְֹתֶא ןַא ןֶהָא לֶהָק טּוהְמ סאוָו

 ָהעֶנעֶּב רֶהיֵא ןְהָא ַא ְךיִז ןעֶמ וּומ יןעֶמיִקעֶּב טיִנ ְךאַז ַא ןעק ןעֶמ זַא ,טי ָםְרעֶד ט טְניימ ןעֶמ

 ,להָק ייַּב ןעֶדעֶרּוצְמיִמ טיִנ טאָה רעֶד .לָהק ּוצ טיִנ טיִנ םִע רעוֶו

 ןעֶטָּפְׁשִמ וצ טְכעֶלׁש ְךיִז זיִא לֶהָק טיִמ
 ,שריי ס'לָהק ויִא רֶע

 | שעֶלַא טְמּוק ,תִיַּבד-לעּב ןייק .אָד טיִנ ויִא סעּואװ זַא .,טְנייֵמ רֶע סאוָו ,ׁשְנעֶמ ַא

 .ןייֵלַא םֶהיֵא
 : (.םיִנָלְנ ךַמ א ראָת .טיִנ ןֶלְוַנ ןייֵק זיִא לֵהָק

 4 עא . . יםיָאְּבִנ ןוֿפ שוי םעֶר סעוֶואָטאַק ןיִא טְריזיִרעֶטְקאַראַה

 (6שֹיִנ רָגְּב ןייק ויִא עֶקְטעֶּפְראַקְׁש ַא ןּוא) .טיִנ ּבייוַו ןייֵק טאָה לֶהָק

 : .עֶקְסעּפְראַהְׁש ;9 םָדָא .לֶננ עָּפ 2 58זס18 === עקְטעֶּבְראקְׁש

 .שעֶנְנאַמ ַא ְךיִז ןיִא טאָה לעֶּבְרעֶק סילָהְק
 ,ןעֶמ טְסייֵמְׁש ׁשֶּמַׁש םעֶד ןוא .ְךיִז טְגיִרְק לֶהָק

 .טְפאַדְמְׁשעֶּב - -) עֶניִרְלּוׁשְמּוא רעֶד טרעוֶו טָפֶא ש ד

 ו

 .םֵנְרַּפ אֵזַא .הָּלִהְק ַא ראֿפ סאוָו 6 ג

 ,אניק .לָנְעַפ- .(יא ,ו"י ,ןיכזע) ,"ורוד יפל סניפא ;דּומְלַּת םיִא סֶע טְסייַה ךיִלָנְהִע
= , 

 ,טְסעֶג יִד .ְּךאָנ טאָרעֶג לעֶגּוק רעֶד
 | ,םיִנָּפ םעֶד ףיֹוא םֶהיֵא טְגיִל לעֶנוק רעֶד

 .דַמָׁש ; םיִקֵלָא-םֶלֶצ .לָנ"עֿפ -- .םיִנּפ שידּוי א טאָה הע .ה וד

 : .גנאַל טֶּכעֶל רעֶד לעניק גנאל טֶסֶע סַע רעוֶו
 ְּו קל נא ןעֶמ זומ ,לעניק טייצ עֶגְנאַל ַא טסֶע ןעֶמ זַא ,ְּךיז טְהעֶטְׁשְרעֶפ סִע

 : .ןעֿפְנאָרְּב ליפ ןעֶקְניִרְט וּומ ,לעֶנּוק ליפ טְסֶע סע רעוֶו

 .לֶבֲאַמ מעֿפ ַא רֶּהעֶז זיִא לעֶגּוק לייונ



 : אב
 ' : .םעֶדיֹּב רעֶד ְךיִז טְלעֶקיוש .ןעֶיילְק טְסֶע הק יַד וַא 1

 סאַקרעמפיוא רעֶועֶל א .ְךיִמ טאָה קוָר םיַּב) .םיִנ יא העָטְׁשרעֿפ שְראְָכַרְּׁש סאָד !
 -עֶּב ייֵה ראָנ הוק ַא טְסֶע ְךיְנְהעוֶועֶג :טעֶטייֵרעֶב שְראָוְכירְְּׁש סאָד זא ,טְכאַמעֶג
 -עֶטאַילעֶר עֶסיְֹנ א רֶהיֵא ייּב סע זיא ,ןעיילק רֶהאָי ַא ןיִא לאָמא רעּבָא יִז טְמּיק
 טְרעֶר ןּוא ןּוהָט ּוצ טיִמְרעֶד טאָה טְלעוֶו עַצְנאַג יִד זַא ,רעֶּביִרעֶד טְנייֵמ יִז ןּוא .עָס

 (,ןּוֿפְרעֶד ראַנ

 | ,יצ לאַטׁש יד ְּךאָנְעֶד ןעֶמ טְכאַמ הק יד שעֶבְנענְיֹרַא טאָה ןעֶמ א 2
 ןעֶדאָׁש ןורדיפ יש

 ,היִמ ןעֶּבאָה ןעֶמ וּומ .היִק ןעֶּבאָה ליו ןעֶמ א 9
 .ְךֶליִמ ןייק טיִג הּוק עטײט ַא 4

 ייז טְקְלעֶמ רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּוא ,רעֶנְרעֶה יִד ייַּב הּוק יִד טְלאַה רעֶנייֵא .ס

 ,8 ראג .לנְרעֶפ !

 ?טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא אָד זיִא הּוק עֶטיֹור ןייֵא 6

 םָע---אָצְמב יא עׁשְטָה אַז רעֶנעֶטְלעֶזא טיִמ ןעֶמְהיִרעֶּ ְּךֵנ םעֶנייֵא טְעֶה ןעֶמ ןעֶו
 ,('ב ,טײי ,רבדמבנ הָמּודֲא הרַּפ רעֶד ףיֹוא ְךיִז טְריִצעֶּב

 ןוא,. :ראוע ,ןעֶרױלְרעֿפ ייֵא ןַא טאָה ןּוא .ןעֶגיולפעֶג ךאד ץרעֶּציִא זיִא היק ַא *
 (.ןעֶכאַרְּבעֶצ ץְנאוַוְׁש םעֶד טאָה

 שעמ עֶכיְִּביֹורְנְמּוא ןַא טְלְהעֶצְרעֶד רעֶנייֵא ןעוֶו

 ,הָריִגָּפ רעֶד ןיִא 2 א ריִמ רֶנֶּפ ןּוא ,הוק ַא ךיֹוא ריִמ ְּךיִא ןיִּב

 .רעֶמְהיִרעֶּב רעֶׁשיִראַנ ַא טְגאָז

 שי = = 4 טי , 1 יג , 5 ט יי יי = א = : 8

 "טי א עי יי עי יא יי =

 יי ר יי

 ,ןעֶועועֶג םֶקָא ןַא ויִא ןאַמ סֶהּוק רעֶד 9
 יז זַא -- ְךֶליִמ ךס ַא טיִג סאוָו ,הּוק רעֶטּוג רעֶד ןּוֿפ סיֹורַא ריִמ טְמּוק סאוָו 10

 ? םיֹוא לעֿפעֶׁש םאָד ךאָנְרעֶד טְנאָלְׁש
 !ּוצ ךיד ןְרעֶל ןּוא - ,הוק ַא יוִו טְלַא ייַז 1

 .ףֹורַא םעֶדיֹוּב ןֿפיֹוא הּוק יִד טְּפעֶלְׁש רֶע

 א זַא ,טְלְעֶצְרעֶר ןעֶמ -- וע ןעֶמּױיק א ףיא .ןעֶנְהיִפְסיֹוא ךאַ א .ליִװ רעיא ןעוֶו
 טְפעֶלְׁשעֶג ףיֹרַא יז רֶע טאָה ,ןעֶסֶע ּוצ הק רעֶד ץֶּבעֶג טְלאָועֶג טאָה ראַנ ּו

 .ןיילק רעֶדָא ייֵה ןעֶנעֶלעֶג ויִא םִע ּאװ ,םעֶדוּכ ְפיֹוא

 ,עֶלעֶקעֶטְׁש-םרְרעֶפ-ׁשְטייִּב-הּק 18 -
 11 דְרעפ ;8 ןְהאָה .לָגְועֶפ -- .םיִבֹויְק .עֶטייַו ןּֿפ

 | !ןעֶקְלאַמעֶג קאָּב ,ןעֶרייׁשעֶג הוק 4

 .,טְרהעֶקְרעָפ םעֶלַא טּוהְט רעֶנייֵ ןעוֶו



 עֶר |

 2 ו . ' 929
 | א :

 ,לעֶרּונְׁש ןעֶדְליִנ ַא זיִא לעֶריְראַוק א

 ,ןעֶפְנאַלְב לעָשעֶלפ םוצ םֶהיֵא טֶהיֵצ סֶע סאו ,רֹוּכָׁש ַא ןיֿפ

 ַא טְׁשֶטעֶוַק ןעֶמ זַא ;ןעֶדיִרעֶמ ןעֶמ טְמוקעֶּב ד יַד טְׁשְטעווַ ןעֶמ זַא

 | ,שְטאַּפ ַא ןעֶמ טְמּוקעֶּב

 ,רעֶּבְליוקעוֶוק
 ,רעָּכְליוְקעֶוְק יו זיִא רֶע

 ןעֶשְנעֶמ ןעֶגיִהּורְמּוִא ןַא ןּוֿפ

 : ,אָנְמּוק
 ,תיִּלַט ןייַא ןיִא אָנְטּוק ץְנאַג

 טאָה אה (עֶליֹופ ן יִא טְדאַטָׁש 06 אָנְמּוק ןוֿפ ץיִרָּפ רעֶד זַא ,טְלְהעֶצְיעֶר ןעֶמ

 הז ְעֶּב ןעֶרעֶו טְלאָזעֶג טאָה עֶכְלעֶו ,ןעֶרּי יִד ףיֹוא רֶעֶיִטְׁש א טְנעֶלעֶגֿפיֹוא

 ןוא הָצֵע עֶטּג א ןעֶּבעֶנעֶג רעֶּבָא ְּךיז ןעֶּבאָה ןעֶרּוי רעֶגְטּוק יִד .תיִּלַמ ןעֶכיִלְטיִא

 ,תיֵּלַמ ןייַא ןיִא טְקעֶטְׁשעֶגְנייַרַא ּפעק עֶלַא

 ,ליוק
 0 .ץְראוַוְׁש לאָמַא ןיא טיֹור לאָמַא זיִא ליױק ַא

 .הָּד ןייַג לאָמ עֶלַא טְרעֶרְנעֶרעֶפ סאָו ,ׁשְנעֶמ ַא
 : .שְטעֶליֹוק

 רעֶפ :רעֶרָאנ .ּורָפִ ַא טיִמ דִימָּת םיֹורַא טְמּוק ׁשטעֶליֹוק רעֶטְׁשְרע רעֶד
 : -  .ֿפהָּכאָלְמ .לְֶעֶפ -- ן. אסומסע == ׁשְטעֶליֹק

 | ,ןעֶמיֹול
 יּךיֹור ְךאָנ ןעֶקעֶמְׁש םעֶנעֶמיֹוק עֶלַא

 : .ןעֿפױק
 ראַפ ראנ םעֶד ןּיא ןעֶׁשאָרְג ַא ראַפ ןעֶגּולְק םעֶד ןעֶמ טֿפױק לאָמַא 1

 1 ,קאַז םִניִא ץאק ןייק טיִנ טֿפיֹוק ןעֶמ ?

 ,לֹוק
 , (.ןעֶזייֵאְּבייַר ַא יוִו : רעֶרָאג קְלאָהְרעֶגְלאַו ַא יוִו ליק ַא }
 יֵלְכעֶג םֶּתוִא זיִא וָלאַה רעֶזייֵּב רעֶד ראָנ ןעֶריֹולְרעֶּפ רֶע טאָה לֹוק סאָד 2

 .רעֶטְלעֶו רעֶר היֹוא ןּזַח ַא ןּֿפ

 .ָפּורֲע הֶלְנֲע ןַא יו ,לֹוק ַא טאָה רֶע 3
 .קְסיֵּפ ; אז 1 .לְגְרעֶּפ 984 7



 - .ואקילוק
 . .טֵפְׁשִמ רעוֶואקיִלּוק |

 זַא .,טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶמ -- .גְעֶבְמעֶל ייַּב לעטְרעֶמְׁש ןייַלְק א זיִא (אטוואסוז) ואָקלּק
 רעֶטְסּוש רעֶד טאָה לאָמַא .רעֶטְסּוׁש ןייֵא ןוא םִרעֶריינׁש ייַוְצ ןעֶועוֶועֶג ןעֶגעֶז טְראָד

 ןעְנעֶה םֶהיֵא לאָז ןעֶמ ,טָּפׁשִמ סאָד ןעֶּבעֶגעֶגְסיֹורַא טאָה ןעֶמ ןוא הָזיִצְר א ןּוהְשעג
 רעֶריְׁש ןוא .,םְראָטׁש .ןיִא רעֶמְסּׁש רעֶניִצְנייֵא רעֶר ןעֶועֶועֶג רעֶּבָא זיִא רֶע לייונ
 א ןעֶגְנעֶה -עֶסעֶּב לאָו ןעֶמ זא ,טעֶקְפִפעֶנ לֶהָק טאָה יייֵוְצ ןעֶועועֶג ןעֶגעֶז
 .רעֶרייֵנְׁש

 .ןעֶמּוק
 ,טְּבייֵלְּב גיִדְּביִא םאָו ןעֶסֶע ןעֶמ ןומ .טייַצ רעֶד ּוצ טיִנ טְמּוק ןעֶמ זַא 1
 .דָלעֶג טיִמ לעֶטייַּב ןייק טיִנ ראָנ .ּוצ ריִמ טְמּוק םעֶלַא 2

 .לֵּזַמ ןייק טיִנ טאָה סאוָו ,ׁשֶנעֶמ ַא טְנאָז

 ,ריִמ ּוצ טיִנ טְמּוק רעֶד -- .ריִמ ּוצ טיִנ טְמּוק סע רעוֶו 9
 מְסאַּפ רֶע וַא ,ןָמיִק ַא ויִא ,םייִהַא ריִמ ּוצ ןעֶמּוק ּוצ ,טיִג דֹובָּכ ןייק זיִא סֶע ןעֶמעוֶו

 .ריִמ .ּוצ םיִנ יֵקאַמ

 ו .רעֶהיֵרְפ טְלְהאָמ רעֶד ,רעֶהיִרֿפ טְמּוק סע רעוֶו 4 +
 : | ,'םיםֹויַה. עֶלַא ְךאָנ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע 8

 - לה ןיִא שטיק רעֶניֵא יו יֹזִא ,םעֶלַא ךאָנ טְניק ןוא . יו טְניִטַמשרעֶפ רעיא ןעֶו
 : תֹמְּת עֶלַא ְךאָנ ןייַרא

 .ץְּק
 ַא טְבאַמ ןעֶמ ןּוא ,לעֶגייֵמ א טְמעֶנ ןעֶמ !רעֶקעַּב ַא ןייַז יצ ץְנּוק ַא ריִמ ְּךיֹא }1 |

 | | ,לעֶנייֵּב קא

 : 5 .רעֶוְׁש ּוצ טיִנ םֶהיֵא ראֿפ זיִא ְּךאַז םּוׁש ןייק זַא ,ןיֵא ְּךיִז טְרעֶר -עֶניֵא ןעוֶו |

 ' .ץנימ עֶלעֶסיִּב סאָר טְמּוקעֶּב ןעֶמ יו .ץנּוק עֶסיֹורְג יד ראָנ טְנייֵמ רעֶכיִלְטיִא 2
 : .ריִלָסְקְלאָפ ַא סיֹוא

 ץְנוק עֶרעֶסעֶרְג ַא ְךאָנ - רעֶדְניִק ןעֶּבאָה ּוצ ןּוא הָרֹוחָס ןעֶּפיוק ּוצ זיִא ץְנּוק ַא 8

 0 ןייַז ּוצ לֵּדַנְמ רעֶדְניק ןּוא ןעֶּפיֹוקְרעֶפ ּוצ הָרֹוחְס !זיִא
 ,50 דְגיק .לגרעֿפ

 ,הָּפיֵלְק ַא זיִא ,עַּפּוק ַא

 יא ןיירא יז ןעׁשיִמןעשנעֶמ ליפדוצ ןעוֶו שמרעֶר טיי ןעָמ --- ע+ םנעפ = עָּפּק
 ,סיֹורַא הער ַא ריִמָּת טְמּוק סִֶע ןּוא ,ןעֶבייְֵּ טיִנ דֹוס ןייק ןיֹוׁש סֶע ןעק ,ְךאַו א
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 אט אי עט יש
 ר רשי : / יי ִו : יי א א ניק 1

 ןעֶקּוק

 ,ןעקּוק
 ,םעֶיָלאָסאַפ יִד ראָג טְנייֵמ ןּוא .ןעֶּפיֹורְג יִד ףיֹוא טקּוק ִז }

 : ימ טיִנ טְנאָז סאו .ןעֶׁשְנעֶמ א שיִמְרעֶד טְנימ ןעֶמ -- 128018 == על
 :י

 ןעֶג עֶגְניִד סאָו ױ ְךאַמ פי ֹוא סעֶט תִיַּבַה-לַעַּב עֶקיועֶג יו יֹוזַא ,טְנייֵמ רע סאו ,סיֹורַא

 ו .ׁשְרעֶרְנַא סעֶּפע ןעֶפיֹוק ןּוא ,ׁשְרעֶדְנַא סעֶּפֶע

 ' ךיִא קּוק לייווְרעֶד -- 'חקּת םֶלֹועְלי ?
 'ו 5 ןעֶמ עֶג :ְךיִלְהִנֲע

 0 ,ןֹוּכְׁשַמ ןיה א ףיֹוא דויא יװל !ףיֹורעֶד טקּוק רֶע ט

 .גיֹוא ןעֶדִירֿפּוצמּוא ןַא טיִמ ףיֹורעֶד טקּוק רע .ה .ד

 (.ואְנאַרְג ןייק,.. *ןעֶמ טְגאז דֶנאַלְּר ןיפ ןֶׁשֹג ןייק טקיק רֶע 4
 .גֹוא ןייֵא טיִמ טְלעֶיֶׁש רע .ה .ד

 ןעֶׁשיֹוק יד ןוֿפ לעֶנייֵּב טְּפאַה ןּא .ׁשונ ןייֵק טקּיק רֶע
 -ךעֶד .ןּוא יז רעֶד ףיֹוא געוֶוַא טְׁשיִרְמּולְּכ טקּוק סאוָו ,רעֶנייֵא -- ןע. 8082 == שיק

 ו .רַע טעיִבְנִג לייוו

 .טְסְהעֶטְׁש ּוד ךיֹה יו .ןעֶמיוִו ּוד טְסעוֶו .ּבאָרַא קיק (
 | : ,ןָא טיִנ ְךיִמ רֶהיִֵר ראָנ .ןָא ְּךיִמ קוק ?

 | רעֶדָא ,ןעֶצְראַה םּוצ ּוצ טיִנ ְּךאַז םוׁש ןייק ְךיִז טְזאָל סאוָו ,ׁשְנעֶמ רעֶטְלאַק ַא טְגאָז יֹוַא

  קְיאַמְׁש ּוצ טיִנ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ אְרומ טאָה רֶע סאָו ,ׁשְנעֶמ רעֶקְנאַרְק רעֶטְלַא ןַא

 : .ןעֶרְהיִרְנָא

 ,רעֶנרע ְךאָנ ויִא ךיִז רעֶטְניִה ןעֶמ טקוק ; ;טְכעֶלְׁש ויִא .ְךיִז ראֿפ ןעֶמ טקק 8
 !ןעֶנייוַוְׁש ןּוא ןעֶרעֶה ןּוא ןעקוק 9

 ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנולק א ןוֿפ הֶּדִמ א ויִא סאָד
 .ןעֶצאָלְג טיִנ ראָנ .ןעֶמ געֶמ ןעקּה 0

 .לעֶצְרעֶה ןיִא ּךאָטְׁש א ןּוא לעֶקְיפ ןיא שּוק ַא 1
 .ׁשֶנעֶמ רעֶׁשְלאַפ ַא

 ,ןעֶמאַמ רעד יז .טונ וזַא זיִא דָניִק םעֶד שּוק ַא

 ,ןעָשּו
 6 -  ּועְלעְרעֶּב ןעֶסייֵה ּוד טְסעוֶו יעֶלעֶדייוֵו ץְרעֶטְנא רעֶּב ַא שיק

 .ןעֶכאַמ ראַנ ּוצ סעוֶואָטאַק ןיִא םעֶנייֵא ליוו ןעֶמ זַא

 װ (.טֶהּורעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדּוי יִד ּואו; + רעֶדָא) ,ּפאק ן'ְרעֶּביִא ְךיִמ ׁשּוק 9
 יא

{ 

 . ,רברמב) .'תָחָתִב ּונֲתֹיו תֹולֲהְַּמִמ ּועְסיֵש :קּוסָּפ םעֶד ףיֹוא ְּךיִז טְריִצעֶּב עֶטְנאַיְראוַו יִד

 (ו"כ ,ג"ל



 ,ךיוא הָנְּבְלֶח אָד זיִא תֶרֹטִק יִד ןיִא
 .לּוסָפ א לאָמַא יז טְיפעֶגהָחְפְׁשִמ רעֶטְסְנייֵׁש רעֶד ןיא .ה .ה

 ,גיכעליוק
 .ניִרעֶציִּפְׁש ןּוא גיִכעֶלייֵק -- יחַמְׂשֶאְו ליִגֲא

 .יק == ישעי יו טְגנילְק סֶע לייַו .יִמְׂשְֶו לינָאי ץֶרָאָה-םִע ןַא טשְצעֶזרעֶּביִא יַֹא
 7 ניִבעֶל

 עק
 ,ןעֶהייֵל טיִנ םעֶנעֶי לאָז רעֶד ,ןעייק ּוצ טיִנ ןייֵלַא טאָה םָע רעוֶו 1

 ,טיִנ לָבָה ןייק זיא ןעייק 2
 טְראוְניִרְּפְש סאָר -- .ןעֶסעֶע == "ןעייקצ ןוא ."ןיקפ ןעֶמאָנ םעֶד .ןעֶָשיְִצ ליִּפְׁשְטְראוָ

 .לֶבָה ןייק טיִנ .ה .ד ,טייֵקְגִנייֵלְק ןייק טיִנ ןעָשְנעֶמ םייַּב זיִא ןעֶסע זַא ,טְנייֵמ

 | .םעֶפְמיִק
 !טְסּורְּב עֶזייִּב ַא ְךאָנ טעֶּפְמיִק רעֶד ְךאָנ

 .עֶטייוֵוְצ ַא ְךאָנ טייֵהְקנאַרְק ןייֵא ְּךאָנ .ה .ד

 ,ןירּוטעֶּפְמיִק
 ,טְקיִטְׁשְרעֶד דְניִק סאָד טְרעוֶו ןיִרּוטְראוַו רעֶד ןּוא ןיִרּוטעֶּפְמּיק רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ

 .('נ ,יס '8 ,הבר תישארב) .אתבולעד ארב לזא אהלבחמל אתייח ןיב

 דיק
 ,טיִנ רֶע טְסֶע טְפאָלְׁש רֶע זַא :דְניִק טנַא 4

 ,טְנייֵמ טְלעֶו יִד יוִו ,םּנ יֹוזַא טיִג זיִא רֶע סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןוֿפ טְפאַהְצְרעֶׁש

 .ןעֶמַא ייוֵוְצ ייַּב טְגיֹוז דְנֵק םּגַא 2

 (.םעֶּבאַרָד ןעֶרעוֶו טייל טיֹוא ןּוא) טייל ןעֶרעוֶו רעֶדניִק סיֹוא

 עי 080 == ּבאֵלָד

 .דֶניִלְּב ןְרעֶטְלַע ןעֶנעֶז ,דְניק ןעֶנייֵא ןא ףיֹוא

 ,ןייַז אֵּנִקְמ םעֶנעֶי ןעֶמ געֶמ רעֶדְניִק עֶטּונ ףיֹוא

 ,ןעֶקיִׁשְנעֶוַא דְלאַּב םִע ןעֶמ לאָז ,הָמָכָח ַא טְנאָז דְניִק ַא זַא
 טְלאוָו סאוָו ,טייֵקְׁשיִראַנ א ןעֶנאַז רעֶדָיװ טינ לאז םִע יִדָּכ ,געוֶוַא דיק סאָד טְקיִׁש ןעֶמ

 .הָמָכָח רעֶד ןּוֿפ קּורדָנייא םעֶד טְכאַמעֶג עילאק

 יֵא םֶהיֵא ןעֶמ טיִנ ,טְּפאַח רעֶסיֹורְג ַא זַא :הָמְכָח ַא םִע זיא .טְּפאַה דְניִק ַא זַא ?
 ,דְנעֶה יִד רעֶּב

 ,רעֶטְנּוא דְנעֶה יִד ּךֶאְלמ רעֶד טְלעֶטְׁש טְלאֿפ דֶניֵק ַא זַא 8
 ,רעֶטיִּב רֶהעֶז ְךיִּבעֶנ םֶהיִא ויִא ,רעֶטּומ יִד טייֵהְרעֶגְנּוי טְריִלְרעֶּפ דְניִק ַא א

 ,ףיֹוא (טֿפאשרעטאֿפעג) טֿפאַשְרעֶמאווְק סאָד טְרעֶה ,טיֹוט ויִא דְניִק סאָד זַא !

 שש

 שמ שז =



 שי טען ר א ר אי
 די: 0

 98 דְניִק

 2 א

 יניִרעֶגְנּוה זיִא סֶע זַא ,טיִנ רעֶטּומ יִד ְךיִז טְסיֹוטְׁש ,טְנייוַוְׁש דְניִק סאָד זַא 1 007 =
 .לעֶקיְִצ א עֶנעֶלְנעוֶוַא ןיוש ןעֶמ לאָז ,לעקיו ןיִא דְניֵק ַא טאָה ןעֶמ זַא ןֵכ

 .ןיילְק ְךאָנ ןעֶגעֶד טי ׂו 7 ,טפְנּוקּוצ סְרעֶדְניִק יִד ראַּפ ןעֶגְראָ זּומ ןעֶמ ,ה .ד

 ן:יאיט .ןעֶדיִרְֿפּוצ ןעֶטייַל ןעֶואָל ןעֶמ לאָז ,ןעֶגיוִו יִד ןיִא רעֶדְניִק טאָה ןעֶמ זַא 8

 | (.ןעֶניִרְק טיִנ טְלעוֶו רעֶד טיִמ ןיִז ןעֶמ לאָז

 ורעֶניׁש ןייק ןעוֶשְניוו טיִנ ְךיִז ןעֶמ ןעק .הדָלעֶג ןוא דנּוועֶג .רעֶדְניִק טאָה ןעֶמ זַא 4
 ,טְלעוֶו

 .לוַמ ןייַז טיִמ ןעֶריֹוּבעֶג טְרעוֶו דְניק םעֶכיִלְטִא 5
 ,ןעֶּבאָה ןעֶמאַנ ַא ְךאָד זומ דְניֵק םע ָכיֵלְטיִא 16

 עד ְךאז ַא ןיֿפ ְךֹּת ם סעֶד ןעֶגאַופ ֹורַא טיִנ ליוִו רע; סאוָו ,םעֶנייֵא-ְנײ ּוצ ןעֶמ טְגאָז סאָד

 יי ֶתְמֶא םעֶר ייּב ןעֶרעוֶו ןעֶפיעְֶנֶא זומ ךאַז עֶכיֵלְיִא זַא ,םֶהיֵא ןעֶמ טֶנהאַמ

 .רעֶטעֶּפְׁש ףיֹוא ןעֶמ טְואָל רעֶדְניִק עֶנעֶגייֵא 7
 2 ךאָנְרֶד ןיא .טְקעֶנ עֶדְמעֶֿפיִד ןעֶטְשְרע םוצ ךיִלְנְתעֶועֶג ןעֶמ טיִנ הָרּועְס ַא ףיֹוא

 | .רעֶדְניק עֶנעֶנייֵא עֶגיי

 } ,דָנּוזעֶג םאָד ןָא ןעֶמ טְרעוֶו .דניֵק ַא לֵּדַנְמ זיִא ןעֶמ רעֶדייֵא 8
 ןעפקָא עֶס ןְהעֶצ רעֶהיְפ ןעֶמ ןעק הק ןיילק ַא לּדַנְמ זיִא ןעֶמ רעֶדייֵא 9

 ְּ .ןֶמֶעֿפיֹוא
 דיק םיבייז ןעֶבייֵלְּב בור םאָד ראָנ ינּולק םייֵה ןעֶנייֵלְק ןעֶנעֶו רעֶדְניק עֶלַא 20

 1 | .לָכֵׂש ןעֶשיִרעֶד
 ו וי טְסעֶגְרעֶּפ דְניק ןעֶטְסעֶּב םעֶד ןָא 1

 י ,עֶקְמאִיִלְק א ןֶהֶא ריִהְט ַא יו זיִא ,עקְמאַמ ַא ןְהָא דְניֵקַא 9
 | ןק. 1612101:2 == - עקמאילק ;םגהומאה == עֶקְמאַמ

 -םֹתְ רעֶצאַנ א - רעש א ןהֶא םֹותָ רעֶבְלאַה א זיִא רעֶאֿפ א ןֶָא דיק א
 ,הָנֹותַה ןייַו ףיֹוא ןעֶצְנאַט ְךאָנ ּומ ןעֶמ ןּוא ,ֶלְונ ַא יו רעֶנְרֶע זיִא דניֵקַא 4

 ניק םעֶר ןוֿפ תֹורָצ לאָמַא טאָה ןעֶמ עֶטיִשאֶה ,לעֶצְנעֶט-הוצִמ סאָד טְניימ ןעֶמ

 ,טְנאָרט ןעֶמ ןּוא .טעקאנ ןעֶריֹוּבעֶג טְרעוֶו םִע :ןעֶמיוו טיִנ ןעֶמ ןעק לֶומ םֶרֶניִק א 25
 ןוהְטעֶגְנָא געֶוַא םִע

 .ףְלאָו ַא זיִא דֶניֵק םיֹורָג א .ריֲִח א זיִא דניק ןיילְק א 6
 . ןְקֶמְלֶע יר ייַּב געֶוַא טְמעֶג רֶניֵק םיֹרְנ א .רעֶּבָא .,העָׁשאַנ ַא ראָנ זיִא דעק ןיילק א

 ןעֶנעֶמְרעֶפ ןיִא ןעֶּבאָה ייֵז סאו 9900 =
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 דְניק 9

 ,ןעֶכעֶלְהיִמ ַא זיא דיק םיֹורְג ַא ;ןעֶכעֶליִּפְׁש א ויִא דניֵק ןיילק א
 אז. 58) 57 .לֶנְרעפ -- פאק םעֶד ןְרעֶטְלַעיֵר ןיוש טְהעֶרְדְעֶפ ניק ןעֶפְקאַהעֶד א

 ,ליֹמ ןיִא הָאּובְנ יִד ויִא דניִק ַא ייַּב

 ,ארתב אבב) ,תוקוניתל ,אהנתנו םיאיבנה ןמ האובנ הלטנ שדקמה תיב ברחש םוימ

 ,(יב ,ביי

 .גיִרָּביִא טיִנ דניֵק ןייק זיִא רעֶטּומ ןּוא רעֶטאָפ ייֵּב

 יצ טְכעֶלְׁש זיִא רעֶדְניִק עֶפיֹוְג יַּב .ןעֶסֶע וצ טְכעֶלְׁש זיא רעֶדְניִק עֶניילְק ייּב
 .ןעֶהעֶג

 8 ןעֶמע.לנְעֶפ -- .םיִׁשֹבְלִמ ןיִא ןוהְטעֶגְנָא ,אָר ןעֶמ טְנייֵמ "ןעהעֶגי

 ,ןעֶייוֵו ןעֶלאז ןְרעֶטְלֶע יִד רעֶרייֵא .ןענייוו לאָז דְניֵק סאָד רעסעֶּב
 יז ןוֿ ןעֶלאז ןְרעֶמְלַע יד רעֶדיִא .,ןעֶהיְִעֶד גָנעְֶׁש רעה יד לאָז ןעֶמ ץעֶסעֶב

 ׁשָפְנ-תַמְנַע ןעֶּבאָה רעֶטעֶּפְׁש

 ,ֶנִז ּוצ ןְרעֶטְלִע יד ןעֶמּוק .דְניֵק טְכעֶלׁש ַא ְּךְרּוד
 .ְּךאָנ םִע טְנאָז םאֵד ,טְרעֶה דְניִק ַא סאוָו
 ,הָמָכָח ַא םעֶלַא זיִא טְנאָז דְניִק ַא סאוָו

 ץייו א לעדְנעֶר א טְפאָקעֶג טְלאו ןעֶּבעֶל ןעּביילְּב ןעֶלאָז רעֶדניקעֶלַא ןעֶו
 עֶסּורְ ןעֶמעֶגעג יז ןעֶטְלאָו ּואוו .רעדְניִק ענילק ןייק ןיי טינ ןעֶלאָז םִע ןעוֶו

 : ?רעיםיִנָּפ-תּווַע

 טְרעֶדְנּוה זיִּב הָמֹוש ַא טְּבייַלְּב רעֶד ,רֶהאָי גיִצְנאוַוְצ זיִּב דְניֵק א זיִא םִע רעוֶו

 ,רֶהאָי

 ,ןעֶהעֶג ּוצ טְכעֶלְׁש זיִא דיִרָי ַא ףיֹוא ּבייוַוַא טיִמ ןּוא הָנּותֲח ַא ףיֹוא דְניִק ַא טיִמ

 .ןעֶרעֶטְׁש עֶרייֵב םּראוָו
 !רעֶדְנּאוו םְטאָנ ןעֶנֶז,רעֶדניק עֶניימ

 דערנער ןיִא תֹולֲעַמ רעֶטיֹול ראָנ ןעֶהעֶז סאו .ןְרֶטְלע ןעֶנאז יז

 ,ןעֶריֹוּבעֶג טיִנ טְרעוֶו םָע ויִּב ןעֶמאָנ ַא דְניִק םעֶד רעֶהירְּפ טיִנ טיִג ןעֶמ
 !טיֹורְּב ַא ְּךאָנ -- דְניִק ַא ְךאָנ

 םֶהיֵא טעוֶו סע;זַא ,דניק ַא ְךאָנ ּוצ םֶהיֵא טמּוק סֶע זַא ,ןאַמ-םעֶרָא רעֶד ְךיִז טְסייֵרְט יֹוזַא

 ,טיֹורְּב ַא ְךאָנ ראָנ .ןעֶטְסאַקרֶהעֶמ ליֿפ שיִג
 סאָד ְךאָנ םֶהיִא ןעֶמ טְסייֵרעֶצ .ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ְּךיִז טאָה דֶניֵק סאָד ּונעֶג שיִנ

 ,לעֶדְמעֶה
 סִע ןעוֶו .לעֶדְמעֶה סאָר .רֶניִק ןפיֹוא ןעֶסייֵרעֶצ לאָז ןעֶמ ,הָלנק א  זיִא קְלאָפ םייַ

 ידיו טְקעְֶׁשְעֶד

 עט, א 0



 ,ךעֶלְכיִׁש-רעֶדניִק

 ןעלציק

9894 

 1 י וי תן 7 רו 5 טיר 40 יע
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 / !ןעֶטאָרעֶג יֹוזַא ןעֶלאָז רעֶדְניִק עֶׁשידּוי עֶלַא ,'םיִּדְרִבּו םיִּדִקְנ

 עֶס והָנ ַא יַאדיא ויִא ,יי ,איל תיִׁשאֵרְּב ןיִא ץּוסָּפ רעֶד זַא ,טְנייֵמעֶג טא אָה ץיִרָאָ-םע ןַא

 0 7 וי עֶַא ןעׁשְיועֶג יז טאָה ןיא הָכָּכ
 יי | ,דָניֵק טְלעֶקְיִועֶג ַא זיִא רֶע

 א .ׁשְנעֶמ רעֶנעֶּביִרְטעֶגְכרּוד ַא .ה .ד

 / .שיִנְךֹוא רעֶטאַפ ןייק ּוליִפַא ןעק ןעֿפיֹוקְבֶא -- דְניֵק א ןעק ןעֿפױוקר ןעֿפ
 טאש ,ןעֶקעֶטְׁש ַא דאַנ ַאְדָנדּוצ ,טור ַא דְניִק ַאדנדּוצ
 ְו .ליֿפ-ּוצ טיִנ לאָמ ןייֵק ןעֶמ טאָה רעֶועֶלְג ןּוא רעֶדְניִק

 יצ רעֶרא ,ןעֶכעֶוו ןעֶכאָרּבעֶצ דְלאַּב ןעֶנעֶק ייֵז סאוָו ,ןעֶכאַז עֶכאַוְׁש ןעֶנעֶו עֶרייֵּב .ה .ד

 ' | ןעֶהעֶג רֶונ

 ,ןעָהיִצְרעֶד עו יו 0 זיִא טא ָה רעֶדניק

 5 ץ'גיק .לֶנרעֶפ
 .הָהעָמ ְּךאָנ -- ןייַ וצ לֵּדַנְמ ייֵז רעֶּבָא ,רעוֶוְש זיִא ןעֶּבאָה רעֶדְניק
 טרםוה ןוׁשָמַׁש ןּוא .תּוריִׁשע םיחרק ןעֶּבאָה ןעֶמ וומ ןייַז ּוצ לֵּדַנְמ רעֶדְניק

 / } ,הָרּובְ
 ו יךייֵלְג טיִנ ןעֶנעֶו ןוא .ןעֶמאַמ ןייַא ןוא ןעֶמאַט ןייַא ןוֿפ רעֶדְניִק

 / 8 רעֶגְניֿפ .לְָרעֶפ
 , ןעְֶהאי עֶצְריק עֶּבאָה רעֶדניִקעֶּלְק

 : . .טייַהְרעֶנילְק בֹח סאָד ןעֶּבְראַטְׁש רעֶדְניִק עֶנילְק רֶהעֵז

 ,ןעֶּבעֶל טיִנ ןעֶזאָל רעֶדְניִק עֶסיֹורְג ןעֶֿפאָלְׁש טיִנ ןע עֶזאָל רעֶדְניק עֶניילְק

 אצ- 97 .לָגְרעפ

 א טיִנ דְנּוה ןייק טְלאֿפ רֶנ לי עֶניילק

 0 .קֶלאָפ טאָד טְגימ יו
 ץ ,ןעֶנְראָז עֶסיֹורְנ .רעֶדְניִק עֶסיֹורְג :ןעֶנְראָז עֶגייֵלְק ,העֶדְניִק עֶניילְק

 1 ראי 7 .לְנְרעֶפ

 ,ןעֶרייֵל עֶסיֹורְג .רעֶדְניִק עֶסיֹורְג - ןעדײרֿפ עֶניילְק .רעדניק עניילק

 ,ןּוהְטענְפיֹוא גְנאַל ךעֶלְכיִׁש-רעֶדְניִק יִד ןיֹוׁש ּבאָה ְךיִא
 ןפ יי טְואָל ןּוא דֶניֵק ןייק דאַפ טיִנ רֶהעֶמ ןיֹוש ךיז .טְלאַה סאו ,רעֶנייֵא טְנאָז יֹוזַא

 02 ד יִּבַר .לגרעֶפ -- .ןעֶגאְָירַא ׁיִנ הַּד ןייק;עֶרעֶדְנַא =
+ 

 .ןיילַא טְכאַל ןּוא .ןײלַא ְךיִז טְלעֶציִק רֶע
 .תֹומָכָה עֶנעֶגייא .עֶנייַו ןוֿפ טְכאַל רעֶנייֵא ןעוֶו



6 
 ךי/ ןיז לא יא ישי

 2 טי קייטל ר לבב עי א יי

 עא ,הָריק

 (.ןעֶקאָלְפ היָריֵק :ראיע .קאָמ הרי
 סי ופ ֹוכֵ יֵׁשָר יִר ןעֶנעֶז יהי -- .רעֶכיֵרְטְִע ןא ןעֶליֹו ןיִא ןעֶמ טור יֹוזַא

 2 .רעָזי פא ןעֶעֹוצעֶּב סעֶלַא שְרעוו ְךייְמְִע ןיִא לי ,"וֹוה םורי |
 : - .רעֶנְׁשְריק

 .ּפאָק ןיִרעֶּביִא בֹוח-לעַּב ַא ןעֶמ זיִא .רעֶנְׁשְריִק םעֶד גיִדְליִש זיִא ןעֶמ זַא
 .ּפאק ןיֶפיֹוא טְנאָדְט ןעֶמ סאוָו ,לעֶטיִה םעֶד ראֿפ רעֶנְׁשְריִק םעֶד ניִדָלּוׁש זיִא ןעֶמ זַא .ה .ד

 יעקשיק
 ,ןעֶבירְקְסיֹורַא עֶקְׁשיִק יִד ראָנ ןעק טְסיֵוְמּוא 1

 .רֶלעֶג סעֶלַא טְסאָק םעֶד ץּוח .ה .ד -- ע. 8244 = עֶקֶׁשיִק

 .ןעֶכאַמ טיִנ עֶנאַּבְלאֿפ ןייק ןעֶמ ןעק עַקְׁשיק ַא ןיִא 9
 ןיק.ןעֶמְלאַהעֶּב ׁשיִנ ןעֶגאָמ םעֶד ןיִא ןעק ןעֶמ .ה .ה -- ץ. 18/ט8מ8 == עֶנאַּבלאַּפ

 .רעֶטעֶּפְׁש ףיֹוא ןעֶסֶע = =--
 .אָנָד א ןְהֶא עקׁשיק ַא 8

 ירעמעקט ןעפונ א א יי ע טא או
 ,רעֶטְסְנעֶפ ןייק טיִנ טאָה עֶקְׁשיִק יד 4

 5 ןעֶגאָמ .לְרעֶפ -- .ןעֶנאָמ םיִניִא טְנעֶלעְֶניַרַא טאָה ןעֶמ סאָו ,טיִנ טְהעֶז ןעֶמ .ה .ד
 ֶׁשאַק יד ןוא יז טְהיִרְּב ְּךֶליִמ יִד .ּךיז טְליִרגןעֶנאַמ רעֶד ּךיז טֶלוֿפ עֶקְׁשיִק יד 8

 ןעֶמ וומ ןייַרַא קראמ ןיא ןּוא .ןייַלַא ׁשְנעֶמ ןייֵא ךיא ןיּב אָד ןּוא--ְךיִז טעֶיִרְּפ
 (.נאָטייֵרֿפ זיִא אָד ןּוא) ןעֶהעֶג ְךיֹוא

 -עוֶו ניִטְרעֶפ טיִנ ןעק סאוָו ,עֶציִנילזַמ-םיִלָׁש ַא טְנאָז יֹוַא 6 2524 == עֶׁשאַה א
1 0 
 ,ןּוהְמ וצ רעֶהיִרָפ סאוָו ,טיִנ טְסייוַו ןּוא ,טיּברַא רעֶד טיִמ ןעֶר .ש

 ,עֶלעֶׁשְרעֶמ ךיליירֿפ - עֶלעֶקׁשיִק טאו 6
 .תֶהָּת = יׁשְראָמי טְדאוָו םיִנוֿפ גנּורעֶגיֵלְקְרעֶפ א זיִא יעְלעֶָשְרעֶמּ

 !תַחּדַק ןעֶסֶע טְסעוֶו וד .טְקְׁשיִק ךיד ייֵרָפ ?
 .ןאַמ-םעֶרָא רעֶגיִרעֶגְנה א ׁשיִטְיִראָמּוה ךיִז טְסייְֵ יֹוזַא

 ,גאָלְק
 .טְהעֶטְׁשעֶּב חַוָר רעֶד ןוא .טְהעֶגְרעֶפ גאָלְק יִד

 ,טאַהעֶג ןופְרעֶר טאָה ןעֶמ סאוָו ,ׁשֶפָנ"תַמְנַע סאָד דְלאַּב ןעֶמ טְסעֶנְרעֶפ טְּפעׁשעֶג א ייֵב
 טְבייְּב טְסְניִדְרעֶפ סאָד ןוא

 ' ,טיִנ יַאְרוֲא רעֶמְהיִרעֶּב רעֶד טאָה .טיִנ טאָד (רעֶנייוַו : ועָדָא) רעֶנאָלְק רעֶד זַא

 יא ר א יי
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 42 פאלק

 ֶן טפפ8ה
 ,ּפאָלְק 0

 ,טְהעֶטְׁשעֶּב טְראוָו ַא .טְהעֶנְרעֶפ ּפאָלְק ַא 1
 8 ׁשְטאַּפ 7 טְראוָו .לנרעֿפ

 ,רעֶטייוַוְצ רעֶד טְכאַמ .טיִנ טְכאַמ ּפאָלְק ןייֵא סאו 9
 1 י!םאד עֶיָנ אי :טְנאָז ןּוא .םיַּכְמַר םעֶד ףיֹוא ּפאָלָק ַא טיִנ רֶע

 8 -תיֵּב סאָד טיִנ טְנְלאפ סאו ,םעֶנייֵא ןּוֿפ -- ץ. }א תוס 0גמג == םאד עִיָנ אי

 .ןיֵנ קְַּפ םִיִקמ טיִנ לי ןּוא
 פאָלק

 | ,רעׁש יד ןָא ךיז טֿפּור .ׁשיִט ןְּפיֹוא טְּפאָלְק ןעֶמ זַא } = |
 : יא יב ְךיִז טפּור ןעֶמיוִעֶג עֶזייּב סאד ןּוא ,גי ידלּוש ְךיִז טֶלְהיֿפ רֶע סאו ,םעֶניֵ ןוֿפ

 / : .ןָא דְלאַּב

 / ,ּבייַו ַא טרָפַבּו - ןעֶמ טְפאָלק רעֶּבְליִו ןּוא דְלאָנ ?

 ' .ץאָלְק
 .ןעֶניִפעֶג ןיֹוׁש ןעֶמ טעוֶו דְנּוד ַא - ץאלְק ַא יִּבַא }

 207 == "בא

 (.לעֶצעֶלְק םּוצ.,, : רעֶדָא) .ץאָלְק םּוצ טְקעֶמְׁש רֶע
 ; | םאָו ךאז א ןעֶּבעֶג םּורא ְךיִז טְהעֶרָד רֶע סאוָו ,םעֶנייִא ןוֿפ ןעֶיְציִלאַנ ןיִא ןעֶמ טְנאָז

 יד ױװ ,רֹוס ַא ןעֶרעוֶו רֶהאָועֶג סי רע רעֶדַא ,ןעֶמּוקעֶג רֶהיֵא-ְניּוצ ןְרעֶג טְלאוָו

 / שי וי שאל = קי עי יי פח ןופ נה
 ,ראָלק

 / !גראַּב רעֶלאַּפְמאַי רעֶד יו ,ראָלק
 כה ןופ יא אַ רעֶלאַּפְמאִי רעֶד--.דְנאַלְסּור ןיִא טְדאָטְׁש ַא (?8זמץס|| עֶלאַפְמאי

 א םעֶּפִֶע טְרעֶה ןעֶמ ןעֶוֶו ,טֿפאַהְצְרעֶׁש סאָד טְנאָז ּועָמ .סייַו רעֶּביִרעֶד זיִא ןּוא

 : ,ראלק ץנאַנ טיִנ זיִא סע סאו ,ןעֶלְהעֶצ

 / ,גולק
 0 ,דָרֶע רעֶד ןיִא ראָנ ןעֶמ טְניִל ,גּולְק ּו צ זיִא ןעֶמ זַא 1

 / עי ןטאה .לנרעפ

 1 .ראָנ ְךיז ןעֶמ טְשיִראַנעֶּב ,גּולק ּצ ןייַ לו ןעֶמ זַא 9
 / ,גאָט רעֶגיִטְכיִל רעֶד יוִו ,גולק 8
 | : ,רעֶגייֵז-טְדאָטְׁש רעֶד יו ,גּולק 4

 / .גּולְק זיִא רֶע זַא ,ןייַא ְּךיִז טְדעֶר רע סאוָו ,םעֶנייֵא ןוֿפ טְפאַהְצְרעֶׁש

 ו ,רעֶנּולק
 / ,ראַנ א ךיֹוא רֶע טְּבייַלְּב ,ְּךיִז טְׁשיִראַנעֶּב רעֶנּולק רעֶד זַא 1

 (.קְראַטְׁש :רעֶרָא) טייו רֶע טְלְהעֶפ ,טְלְהעֶפ רעֶנּולְק רעֶד זַא 9

 ,8 דָרעָֿפ .לֶגְרעֶפ -טפפעט י



 אי 0 וו אי א 1 יש יי א עי טיי "איד יי

245 
 טא : ,טננעע == בעי ליידער קיד הרב

 ,םעֶטעֶראַק ןיִא ןעֶרְהאפ םיִנאַראַנ עֶלַא .םוֿפ-וצ ןעֶהעֶנ עֶנּולק עֶלַא 86 --
 ץ. :21618 == עטעֶראק

 א .ייוֵוצ טְראָו ןייֵא ןוֿפ טְהעֶטְׁשְרעֶפ רעֶּלְק א
 ,טיִנ ְךיֹוא שְטייֵּב ןייק וליֿפַא טֿפְלעֶה ראַנ םעֶד - טְראוָו ַא טְפְלעֶה ןעֶנּולְק םעֶד
 ,סיֹורַא טייקשיראנ ןייַז טְנייוֵו ראַנ רעֶד .לָכָׂש םעֶד טְקאַהעֶּב רעֶנּולְק רעֶד
 ,לייַוְרעֶד ְךיִז טייֵרְפ ראנ רעֶד ןּוא .ּוצ טְנאָז רעֶנּולק רעֶד
 .טְקיִלְנֶּב ראַנ רעד יוִו .טקּוק רעֶנּולְק רעֶד
 .ךיִלייֵרֿפ א ראַנ רעֶד זיִא ,רעֶטיִּב זיא ןעֶנּולק םעֶד יו

 ,89 ראג .לֶגְרעֶפ-- .טְלעֶו רעֶד ןיִא ּוצ .טְהעֶג סע טְכעֶלְׁש יוִו ,טיִנ טְהעַמְׁשְרעֶפ רֶע לייַו

 ,ןעֶרְהיִפְסיֹוא םעֶלַא ןעֶמ ןעק ןעֶנּולְק ַא טיִמ 0
 ,ראַנ םּוצ ןעֶטיִרְד םעֶד ןעֶכאַמ עֶגּולְק ייֵוְצ 1

 ,םֶכָח .ז רעֶנּולְק

 סט 00 =+ שנ שז ןו=

 .ןעֶּביולְק
 ,ןייַרַא עֶמאָלְּב ןיִא ראָג ןעֶמ טְלאפ ,ליֿפ-ּוצ טְּביֹולְק ןעֶמ זַא

 ,ךידיש ַא ייַּב .ב .צ -- ע. 81010 == עֶטאָלְּב

 ,דייֵלְק
 ,דְנאַׁש ןייק דייֵלְק עֶטְלַא םאָד זיִא ,דְנאוַו רעֶד ףיֹוא דייֵלק ייֵנ ַא טאָה ןעֶמ זַא 1
 .גנאַּב טיִנ עֶמְלַא םאָד טּוהְט ,גְנאַטְׁש רעֶד ףיֹוא רייֵלְק ייֵנ ַא ןעֶגְנעֶה טאָה ןעֶמ וַא 9

 רעֶבעֶל רום לא טימ ריק יי א 4 =
 ןעֶמ ןעֶבְלעו ןא .הייַלְק טלַא ןאןוֿפ סעֶואָטאַק יא ןעֶמ טְנאָז --- ע- 1818 == עֶטאַל

 .רעֶּכעֶל יִד סיֹורַא ראָנ טְהעֶז

 רייֵל עֶטְשְרעֶטְנּוא יִד טקעדרעֿפ ,דיילק עֶטְׁשְרעֶּביֹוא סאָד 4 :

 ,ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ְּךיִלְרְהִע טְלאַה דייֵלְק סאר 5

 אנ. 8 .לֶנְרעֶפ

 ?סיֹוא עֶציִנְדאָּפְכ יִד רעֶּבָא טְהעֶז יוִו -- .ןייֵׁש זיִא דייֵלְק סאָד .אָי (}
 .עֶציִנילְזִמ-םיִלָׁש ַא ןעֶמ טְגעֶרּפ יֹוזַא -- ןק. קסס0מוס8 == עֶציִנְדאָּפְס

 ,טיִנ ןעֶמעֶראוַו רעֶדייֵלְק עֶדְמעֶרֿפ

 3 ץֶלעֶפ .לרעֶפ |
 ,טייל ןעֶכאַמ רעֶדייֵלְק |

 ;'א ניק תבש) ,יאתורבכמ ינאמל ירק ןנחוי יבר, :דּומָלַּת רעֶד טְנאָז ְךיֶלָנְרֲע

 ,('א ,דיצ ,ןירדחנס ;'ב א'צ ,אמק אבב

 .ןעֶמייל ןעֶׁשיִוְצ ןעֶניֹוׁש דיילק םאָד ךיד שעֶו ,םייָה רעֶד ןיִא דייֵלְק סאָד ןיֹוש



 טייֵלק |

 | םיילמ 0
 יא

 אי - .טייק עֶנעֶרְליִנ א זיא ,טייֵלָק ַא
 יִמ יו ּבְלעֶועֶג םּוצ טעֶיואָקעֶנּוצ זיִא ןעֶמ :זיִא ןיִז רעֶד -- עץ. 1168 == טייֵלְק

 ו | 5 םא רק .לנעֶפ -- .טיק

 /: ,םיִריֵוַה יִד געוֶוַא ןעֶפעֶלְׁש .ןעיילק ןיא ךיִז טְנעֶל ןעֶמ זַא |

 יִנ דֹבָּכ ןייק רער ןעֶמ טאָה ןעָשְע ָמ עגירדִינ ןעֶשיווְצ ןיירַא ךיִז 00 ןעֶמ זַא .ה .ר

 ןעְֶנילְק
 .הָפֵרְׂש א רעֶדָא .אָנָה א זיִא .טְגנִלק ןעֶמ זַא

 ,תָּמָא יַאְדַוַא סע ויִא ,טְגאָז טְלעוֶו יִד זַא .ה .ד

 קאט ביק
 .יעֶרעֶלְק 43 2 א א לע

 .ןיִהַא ןעֶמּוק םעֶכיֹור יִד ּואוו ,טרעלק רֶע 1

 נר טוהט ןּוא טְכַאְרְטְרעֶפ טְציִז רָע סאוָו ,םעֶנייֵא וּפ - נר ןעֶּבְמעֶל ןיִא ןעֶמ טְנאָז

 /  קעֶפּוּפ ַא טאָה ָה ֹולָפ ַא יִצ ,טרעלק רע ?

 ק. קסקפא == קעַפיּפ }ס27 == יִצ
 . ,ףעֶוְרעֶּבְמעֶל יִד ןוֿפ רעֶסעֶרְג ןעֶנעֶז לעֶנייֵּב רעוואקִילוק יד יִצ .טְרעֶלק רֶע 8

 ראג טאָה ןּוא ןּוהְמ וצ טיִנְראָנ טאָה רֵע סאוָו ,םעֶנייֵא .ןוֿפ גְרעֶבְמעֶל ןיִא ןעֶמ טְגאָ

 57 טבע? יי

 3: - ויבא

 ו : + ןעֶמייֵקׁשיראג ןיז ןיא
 .יִפְלַמ

 3 ,לְהיֵמְריִּפאַּפ עֶטְרָהעקרעֿפ ַא זיִא יִפְלַק ַא 6

 יא טְמּוק סַע  ןוא סעֶטאַמָׁש ןייַדַא ןעֶמ טְגעֶל לֶהיִמְריִפאַּפ א ןיא--.סעוֶואָטאַק ַא
 ו

 סיױרַא ןעֶמיק סע ןּוא (לעֶמעֶצ .ה .ד) ריִּפאַּפ ןייַדַא ןעֶמ טְנעֶל יֵפְלְק.ַא ןיִא = ;ריִפאַּפ

 .םיִאָּבַג ןעֶמ טְנייֵמ סאָד ,(ןעֶּפְמּול) םעֶטאַמְׁש

 .לעָּבאַנְק
 ,ליומ םִנוֿפ טיִנ טְקְניִטְׁש םעֶד ,לעֶּבאָנק ןייק טיִנ טְסֶע סע רעֶו

 5 א ןעֶמ ,ןעֶּבאָה וצ אְרֹומ סאוָו טיִנ טאָה ,גידָלּוש טיִנ ְךיִז טְלְהיֵפ סעז רעֶוֶו .ה .ד

 | ר 7 .ןעֶרעֶר סְטְכעֶלְׁש םֶהיֵא

 3 | ' ,הֶאָנַּכ

| 
' 

 8 שוחט

 הָאָנִׂש טְמּוק ,הָאְנַק ןופ
 ,ּםאֵנְר

 .לעָּפעֶנְק ןייֵא ןעֶנעֶו ייֵז 1
 ,לעֶּפעֶוְק ייֵּב לעָּפעֶנק םֶהיֵא טיִמ זיִא רֶע 9

 4 רעֶנְניפ .לֵנְרעֶפ -- .םעֶנייֵא-ןיִא דיִמָּת ְךיז ןעֶטְלאַה ייֵז .ה .ד די 378
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 (.סיֹא ְךיֹוא דיִז טְלעֶקיוו .. : ראו .קַע ןט ךיֹוא טאָה ליֹונְמ ַא

 .ףֹס ַא טאה םעֶרַא .ה .ד

 .ןעֶּפיינְק
 .ןעֶהעֶטְׁש לאָז ּבראֿפ יִד יִּבַא .ןעֶקאַּב יִד טְטיינְק ןעֶמ 1

 ,טלעוֶו רעֶד -אֿפ ןעֶכאמ שזארנק ךיִז לייוָו סאָו ,סעֶנייִא ןּוֿפ .-- ק. סע = יִּבַא

 0 ׂו ,ןעטייל ראֿפ ּבְראֿפ יִד לעֶמׁש ןוא .קאַּב יִד ריִד פינק 2

 , עעֶיֿפ סאָד יג יז
 : : ,ּפינק

 ,לעֶקעֶּב ןיִא ּפיִנָק ַא ראֿפְרעֶד ריד טְמּוק שִע
 ,לעֶקעֶּב ןיִא ּפיִנ ;ק ַא םֶהיֵא רע טיִג ,ריִמָלַּת םעֶד טיִמ ןעֶדָי-ַפּוצ זיִא יִּבִר רעֶד זַא

 5 ְו ר ,שינק ו

 1 .שינק ַא טיִמ טעיִנְרַהְרעֶד םֶהיֵא טאָה רָע 1
 םּצ ןּוא ,ןּוהְמ סְטְלעֶלְׁש טְלאָועֶג םֶהיֵא טאָה רֶע .ה .ד -- א//  אממוחפ == ׁשיִנְק

 טאָה רעֶניֵא זַא ,ְךיִלְמעֶנ טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶמ .הָבֹוט ַא ןעֶמוקעֶגְסיֹורַא ראָנ םעֶנעֶי זיִא ףֹוס

 -  יףיַרַא פאק ןיֵא ׁשיִנְק א ןעֶפְראָועֶג םֶהיֵא רֶע טאָה ,אֵנֹׂש ןייַו ןעֶפעֶרְט טְלאוָועֶג

 2 ןעמענעקה אה יענ םתימ יאפ קרא

 4 | / יםָק
 אשי 0 ,םַנְּקִמ רּושָּפ -- תֶמֶאָּב הָדֹומ

 ,4'ב3 ,ד'ע ;,ב ,דיי ,אמק אבב) רוטפ ,,,סנקב הדומ

 ' ,טְכעֶנְק

 יי

 א בן ע 8 5

 0 ,טְכעֶרעֶג גיִדְנעֶטְׁש ןּוא ראַה ַא ןעֶמ זיִא .טכעֶנְק טאָה ןעֶמ זא

 ש .ןעֶרְהעֶק
 4 ,ןייֵר סאַנ עֶצְנאַג יִד ויִא ,ריִהָט ןייַז ראֿפ טרהעק רעֶכיִלְטיִא זא 1
 0 ,ףיֹורַא ןעֶטְנּוא ןוֿפ טיִנ .ּבאָרַא ןעֶּביֹוא ןוֿפ ןעֶמ טְרְהעֶק ּפעֶרְט 9

 .טְרְהעֶקְרעֿפ טיִנ ןיא ,ןייַז ּוצ ףְראַדעֶּב סֶע יוִו ,ןּוהְט ןעֶמ זּומ ְּךאַז עֶכיִלְטיִא .ה .ד

 וו  .ןייַרַא לעֶּפעֶרְק ןייא ןיִא טיִנ ןעֶמ טְנעֶל זעק ןעֶצְנאַנ םעֶד
 6 .ןעֶנעֶלניירַא טפעֶׁשעֶג ןייַא ןיִא טיִנ ןעֶמ לאָז ןעֶנעֶמְרעֶפ עֶצְנאַג םאָד .ה .ד |

1 4 
 / רעֶטניה בֶנּנ ַא ןוא) .ןעוֶויֹוא ץ'ְרעֶטְניִה יִז ןעֶמ טְּבאָרְנעֶּב ,טְּבְראַטְׁש ןיִכעֶק ַא זא }

 יי .(.עֶלאָדאָטְּפ רעֶד

 ןעֶּבאה יִיז ּואוו ,טְרָא םעד ןעֶּפעֶנ עֶרייֵּב טְּבאָרְגעֶּב ןעֶמ -- עג 50000/ג == עֶלאַדאָטְפ

 יניִנִזעֶג

 : : : = : 2 ליב 7 : :

 ר בע 5 2 2 2,228 ר א א 5565 א נג א בר אב

=.*4! 



 ,טיִנ ְךיִז טְלייֵהְטְרעֶפ ןיִכעק א 4: י יי: יי הי

 ,יֹור ןעֶסֶע סאָד זיִא טְראָד .םֶניִכעֶק ְךַס ַא אָד ןעֶנעֶז םָע ואװ 8
/ 

 יי יש

 ו

 ,רעֶטְנּוא טיִנ ְךיַז ןעֶמ טְמעֶנ ,טיִנ טְסייו ןעֶמ ןּוא טיִנ ןעק ןעֶמ זַא 1

 .ליִטֶׁש ןעֶציִז ןעֶמ וומ .ליוו ןעֶמ יוִו ,טיִנ ןעק ןעֶמ זַא ם
 ,רעֶטְנּורַא ןעֶמ וּומ ,רעֶּביִרַא טיִנ ןעק ןעֶמ זַא 8
 ,ןעק ןעֶמ יו ןעֶלעוֶו ןעֶמ זימ ,ליוִו ןעֶמ יוִו ,טיִנ ןעק ןעֶמ זַא 4

 .ןעֿפְראַדעֶּב ןעֶמ לאָז טיִנְראָנ - .ןעֶנעק ןעֶמ לאָז םעֶלַא

 .ןעֶגעֶו הָסֵנְרַּפ ןּוֿפ ןעֶצּונעֶּב ּוצ טיִנ סע ףְראַרעֶּב רֶע ראָנ ,ליַפ ןעק סאוָו ,םעֶר ליֹואוו

 .ףיִלֵא ןייק ראֿפ םֶלָצ ןייק טיִנ ןעֶק רֶע 6

 שי וִצ ןּוא ףיִלֵא ןַא ןעֶׁשיִוְצ טיִנ טְנעֶקְרעֶד רֶע סאוָו ְנּוי-ןעֶּבאָרְג א טְנייֵמ ןעֶמ
 8: ללא כנראה יוד

 ּוצְרעֶד ךיִָנְהִע טעֶמִּכ זיִא סאוָו ,םָלֶצ

 | ,לעֶּברעק
 / ,ןָסְחַי רעֶטְסעֶרְנ רעֶד זיִא לעֶּברעק סאָד

 1 ןֶמ == יש = = י 7 = = ד 1

 .דזִמַמ ןייק טיִנ ויִא לעֶּבְרעֶק סאָד

 קי יא + לב: נא אט 2

2 

 .ןעֶמעֶׁש ּוצ סאוָו טיִמְרעֶד שיִנ ְּךיִז טאָה ןעֶמ .ה .ד

 טי

 : א 2

 ַו

 .ץאָלְק ןְּפיֹוא דְנוה רער טְגְניְֵּפְׁש .געוֶוַא טְהעֶג בָצק ךעֶד וַא

 ' ם
 0 ,רעֶטְכאָט עֶנייֵׁש ַא דיִמָּת טאָה ןיִצָקַא 1

 1 .ןֵדָנ ןעֶסיֹויְנ ַא טאָה יז לייוו ,ןייֵׁש ראַפ יִז טְלאַה טְלעוֶו יִד .ה .ד

 1 .תִיַָת-לַעַב ַא רעֶדייֵא .ןיִצָק א רעֶכיִג טְרעֶ ןעֶמ
 ו עֶר ּוצ סיֹוא ְךיִז .טְנרעֶל רֶע זיִּב ,גְנאַל ְךאָנ םִע טְרעֶיֹוד ,ןיִצקיַא טדעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו לי יָפַא

 : .זיֹוה ׁשייּתַּב-לַעַּב ַא

 ,הארק

 ,ןעֶטְלַא םעֶד יִז טְסעֶגְרעֶּפ ,גְנאַנ םָעייֵנ א 0 טְנְרעֶל האָרְק יִד זַא 1
 .ר ָתָּכ .לֶנְרעֿפ

 רִוֲח א ףיוא ְךיִזטְצעֶז ןוא .ּךֹוה שְהיֵָפ האָר יִד ?
 3 לעֶגיֹופ .לֶגְרעֶפ

 ,םאָדק
 ,עֶמעֶק םעֶד םאָרק יַד טְנעֶכעֶרעֶּב ,םאֶרְק יד טיִנ טְנעֶכעֶרעֶּב רעמעֶרה רעֶד זא } 6 הי
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 24 רעֶקְנארְק

 1 טי טרא יי טיא א שיט א א 1

 בע עט טשעק יייעיירי י בע טשיעי ררששישט רע ענק ישי ער = עק שי ===

 .ןייֵלַא ְךיז יִז טְנעֶכעֶרעֶּב .םאֶרֹק יִד טיִנ טְנעֶכעֶרעֶּב ןעֶמ וא ?
 .םיוא ןעֶצְנאַנ ןיִא ְךֶז טְנאָל יִז ויִּב ,רעֶנייֵלְק לאָמ עֶלַא טְרעוֶו יִז .ה .ר

 ,םֶהאָל יוִו ןעֶמ זיִא ,םאָרֵק ַא טאָה ןעֶמ זַא 8
 .טייֵל ק .לְגְרעֶפ

 .בֶּנַג ַא יא םאֶרק ַא 4
 םאָרְק רעֶד ןיִא טאָה ןעֶמ סאָו ,ןיִהַא טְמּוק דְלעֶג סאָד ּואװ ,טיִנ טֶּפֶא טְסייוו ןעֶמ

 .טְנעֶלעֶגְנייַרַא

 ,ןעֶּבאָה ּוצ םאָרְק ַא ןעֶמ טראָּפְׁשרעפ .ןעֶּבעֶגְּבָא טיִנ ןּוא ןייַז חיָטְבִמ 8

 ,3 רָהֹוס :ְךֶלֶנְהַע -

 ,רעֶקְנאַרְק
 ..ןעֶמ טיִג ןעֶדְנּועֶג ַא ןעֶמ טְגע רְפ ןעקנארק א 1

 .קְנעֶרְק ןוֿפ טְּבעֶל רק ַא

 .ןעֶהעֶנעֶּב ןעֶסע ּךַס א ןֶהָא ְךיִז ןעק רעקנארק ַא סאו ראֿפ ,ְךיִז ןעֶמ טְרעֶלְקְרעֶד יֹוזִא

 ןיִא רעֶדייֵא .ּבּוטְׁש (רעמעראוו) רעֶד ןיִא ןעֶקְנאַרְק םעֶד ןעֶּבאָה וצ רעֶסעֶּב 9
 ,ּבּורְג (ןעֶטְלאַק

 .דנאוַו רעֶד ףיֹא גילפ ַא ּוליִפָא טְראַה ןעֶקנאַרְק םעֶד 4
 ,העוָו ץֶלַא םֶהיֵא טוהט .טְסְליוִו ּוד יוִו ,ןעֶקְנאַרְק ַא געֶל 8
 ,ןעיְגֹורְּב ןייק ראֿפ טיִנ רעֶּבָא ,רעֶּביא ןעֶמ טְזאָל ןעֶקְנאַרְק ַא ראֿפ ()

 .העָגיִרעֶפעֶלׁש יד
 ,ןעֶצאַרְק

 ,לייוַו ַא ףיֹוא טּוג ראָנ זיִא ןעֶנְראָּב ןּוא ןעֶצאַרק 1
 ְךיִד ןעֶצאַרְק ּךיִא לעוֶו .ְּךיִמ ּוד ץאַרְק -- יָּדָל רֹומְׁשֲאְו .יִל רֹימְׁשי 9

 -- .טפעֶׁשעֶג א ןיִא ןעֶפְלעֶה לאָז ןְרעֶרְנַא םעֶד רעֶנייֵא זַא ,ּבֶא ןעֶדעֶר ועָׁשְנעַמ ייוֵוְצ ןעוֶו

 3 ןעֶּביֹול .לְנְרעֶפ -- (ב 'פ אעיצמ אכב) ךל רומשאו יל רומש

 .אקאָרְק
 .ןעֶראָועֶג טעיוּבעֶג גאָט ןייֵא ןיַא טיִנ זיִא אק לאָרְק

 ברק
 ?ַחֵּבְזִמ ם עד ּוצ ןְּבְרִק רעד טְמּוק יוִו

 .ןעֶמאַזּוצ טיִנ ןעֶסאַּפ סאוָו ,ןעֶכאַז ייווְצ

 ,בֹורְק

 יּךיוי ןייַמ טיִמ טיִנ רעֶּבָא ,ריִמ טיִמ בֹורָק ַא יִקאַמ טְנעֶז רֶהיֵא 1

 טְפּרעֶּב רֶע סאָו .ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶכיְִגניִררּצ אדניוצ ןעֶמ טְנאָז .-- ןע- 6880 == יִקאַט
 ,בֹורק ַא זיִא רֶע זַא ,ףיֹורעֶד ְךיִז



7 

 ,לֵאֹונ ןייד טיִנ ןיִּב ְּךיִא .בֹורָק ןייַד טיִנ ןיִּב ךיִא 2
 ןע 2 רעָטעֶפ :ְךיִלָנְהִע

 ו ,ןעויוא ץרעֶטְניִה ןעֶמ טְצעֶז ,םיִבֹורְק עֶמעֶרָא 8
 יּךייֵר ןעֶרעוֶו ייֵז זַא ,ןעֶמ טְנעֶקְרעֶד םיִבֹורָק יִד 4

 : ,בֵרע ןייד ןייַז טיִנ ליוִו ְּךיִא ןּוא .בורק ןייֵמ שיִנ יז
 ן : ,פ בֶרֲע ;פ רעֶטעֿפ .לֶנְרעֶפ

 .,םיִבֹורְק עֶטייוַו ןעֶנעֶז םיִבֹורְק עֶמעֶרָא .םיִבֹורְק עֶטְנעֶהאָנ ןעֶנעֶז םיִבֹורְק עֶכייֵר (

5: 4 1 
 / ,ּבֶא ךיז טְכיִרְּב רעֶיֹוא סאָד זיִּב ,רעֶסאוַו ְךאָנ גנאַל יױזַא טְהעֶג לעֶנּורְק םאָד

 0; טיֹורְק
 : ,טיֹוה יִד טֵלּוֿפ ,טיורק

 .ןעֶנאָג םעֶד ףיֹוא טְואָלְּב טיֹורְק לייוַו

 ,קיִנְפּורק
 ו .הָּלֵהְק א עַקוְויִרְדְנאַה זיִא ההָליִכֲא ןַא זיִא קיִנְפּורְק זַא

 } ראק ןיִא לע ָטְרעֶטְׁש ןיילק ַא ןייז לאז ע עֶקְוויִיְדְנאַח -- ןגניג טונ11צ == קיִנְפּורק

 יכ ץעֶנייֵׁש .לֶנְרעֶפ -- .טְרָאָסְנעֶרעֶר .עֶטְפאַהְצְרעֶׁש

 | .יחַרק

 .ןייֵרֵה .ְּךיִטעֶר .ןעֶׁשְראַק : ףיֹוא טְמּוק יחַרֹק הָרָדַס יִד טְהעֶג םִע זַא
 .ןייֵרְח ךיֶמעֶר ,ןעֶשראק ןופ תֹוביִּת-יִׁשאֶר זיִא 0

 ,(ךי ןעֶגיִרְק
 ,םיֹורַא הָבֹוט ַא ןעֶטיִרְד םעֶד טְמּוק .ְּךיו ןעֶניִרְק ייֵוְצ זַא 1
 !רעֶסעֶּב ךייא טְגאָלְׁש .ןעֶניִרְק ּוצ ךייַא רֶהיֵא טֿפְראַדעֶב ?

 | .רֶהעָמ ְךאָנ ייֵז לאָז ןעֶמ ידָּכ .ךיז ןעֶגיִרק סאָוו ,ןעֶׁשְנעֶמ ּוצ סעוואמאק ןיִא ןעֶמ טְנאַז יֹוזַא

 .ןעֶצייֵרְפיֹוא

 ריק
 4 ,םעֶרעוֶו דאֿפ -- שּונ זיִא דייַרְכ

 | יו ןעֶמ טְנאָו עֶּבִרעֶד .סעֶדעֶו ןעֶּבאָה סאָו .העָדָיַק יֵד ְיִנְתעֶועג עֶס יירְ
 | יבֹה ןייז לעֶריְִ ןְטימ ְניִנשְפֹא טְסייה יעֶניא ןעוו .לפׁשְנעְֶראָ יי

 | ,ןעֶהייֵַרק
 ןעֶמ טקיִׁש ,טעֶהייֵרְק בייוו ַא זַא ;טֵחֹוש םּוצ יִז עמ טקיש ,טעֶהייֵרְק ןְהיֵה ַא זַא }

 צ ,לָזאוֲעל יִז

 ,םוטעֶמּוא רֶע טעֶהייֵרְק .טעֶהייֵרְק ןְהאָה רעֶד זא



 לע עבר

 עא
 ,ףיֹורַא ןעֶמ טְכיִרְק .ןעֶכיִרְק טּונ ןעק ןעֶמ
 עֶכיִלְטיִא ייב ב ךױ טלעֶביימׁש ןּוא ןעֶנ ;ץיפְנַה ןעֶכ כיִלָסיִא ןעק סאוָו ןעֶשְנעֶמ 2 ַא טְניימ ןע ןעֶמ

 .ףיֹוא טְמּוק ןּוא ,ןייֵא

 ,טיִדעֶרְק

 ,עִיַרעֶטאַמ עֶלעֶרייֵא ןַא יִא טיִדעֶדק
 .ןעֶּבאָה ּוצ טיִרעֶרק טְניִדְרעֶֿפ רעֶכיִלְטיִא טיִנ .ה .ד

 ,עָמְׁשְמעֶרְק
 !עֶמְׁשְטעֶרְק יד טיִנ זיִא סֶע

 .ןייַז ּוצ ףְראַדעֶּב סע סאוָו ,טרָא סאָד טיִנ זיִא סֶע -- ע. טגנסעמג == ץֶמְׁשֶׂשעֶרְק

 .ץְכעֶרְק
 ניִּביִא טיִנ ץְכעֶרְק ןייק ריִד ראֿפ ּבאָה ְךיִא

 עֶנעֶעיִא טאָה רֶע לייַװ .ןעֶפְלעֶה טיִנ ץְרעֶדְנַא םעֶד ןעקרֶע סאָו ,רעֶנייֵא טְגאָ יֹוזַא
 .גּונעֶג תֹורְצ

2 

 .קְנעֶרְק ןעֶמ טאָה .קְנעֶרק טיִג ןעֶמ זַא ױ
 ,טיֹומ רעֶרעֶכיִז ַא זיִא קְנעֶרְק עֶגְנאַל ַא 2

 .רעֶטְשְרֶע רעֶד ןוֿפ רעֶנְרֶע ויִא קְנעֶרְק עֶטייוְצ יד
 וייַוְמיֹול געוֶוַא טְהעֶג ןּוא .זייוַוְרעֶנְמְנעֶצ טְמּוק קְנעֶרק יִד 4 |

 .לעֶּפעֶרק
 .ְךעֶלְּפעֶרְק ןעֶמ טְכאָק .טְנאָלְׁש ןעֶמ ןעוֶו 1

 ,רוּפַּכ-םֹוי-בֶרֶע : ְךיִלְמעֶנ ,רָהאְי ןיא לאמ ייְֵד ְךעֶלְּפעֶרְק ןעֶכאַק ּוצ גָהְנִמ א ויִא ןעֶדּי ייּב

 ןעֶוו ,םירוּפ ןּוא ,,תֹונעַׁשֹוה ט 6 ןעֶמ ןעֶו ,הָּבַר-אָנְַׁשֹוה ,תֹוָּפַּכ טְנאָלְׁש ןעֶמ ןעוֶו

 ןעֶמ ןעֶוו -- ,לאָמ סעֶטְרעֶיֿפ ַא ּוצ ְךאָנ טְצעֶז ץיִוְסְקְלאָפ רעֶד .ןִמָה טְנאָלְׁש ןעֶמ

 | : 19 ׁשיִדּוי .לֶגְרעֶפ -- .ּבייַו סאָד טְגאָלְׁש

 .םֶאְמִנ ְךיֹוא ןעֶרעוֶו ְךעֶלְּפעֶרְק
 = .סָאָמִנ יִז טְרעֶו ,ליֿפ-ּוצ ןוא טָּפֶא ּוצ יִז טְסינעֶג ןעֶמ ןעֶו ,ךאז עֶטְסעֶּב יִד ּוליִפֲא

 .רע קעָל .לְרעפ

 ,ׁשייֵלְפְלעֶּפעֶרְק
 .שײֵלֿפלעֶּפעֶרְק םֶהיֵא סיֹוא טְכאַמ רֶע

 ףעֶלעֶיִטְׁש עֶניילק ףיֹוא םֶהיֶא טְקאַהעֶצ רֶע .ה .ד



 . עֶׁשאֵק עֶנעֶׁשְטעֶרְג ףיֹוא ראָנ -- .ץּוריִּת ַא אָד ויִא תֹויְׁשק עֶלַא ףיֹוא 1
 ,ןעֿפי ק ּוצ יִז ,דְלעֶג ןייק טיִנ טאָה ןעֶמ וַא .ץּוריּת ןייק

 יִׁשקַע :ליִּפְׁשטְראַו -- ע. 44528 == עץֶׁשאק ; עץ. םזץס2גװג == עֶנעֶׁשְטעֶרְג
 ."עטיא קי

 ,ץּוריִּת ַא זיא אָיְׁשַק ַא ףיֹוא 2
 ,ּךיוי טיִמ עֶׁשאַק זיִא טְלעוֶו רעֶד ףיֹו אֵיִׁשק עֶטְסעֶּב יִד 9

 .אז- 1 .לֶגְרעֶפ

 .,טיִנ ץּוריּת ןייֵק זיִא 'םוראוו ןּוא ,טיִנ אָיָׁשק ןייק זיִא 'סאוָו ראֿפי 4



 ר

 ,דאָר

 ןעֶטא

 .ְךיִז םַע טְהעֶרְד .ְּךיִז טְהעדד לעֶרעֶר סאָד גְנאַל יֹזַא 1
 רַהֹוכ רעד יִװ ,טיִנ ןעֶמ טְסייוו ,ְךאָנ טְהעֶג טְּפעֶׁשעֶג ַא ןוֿפ  ןיִשאמ יד גְנאַל יֹוזַא .ה .ד

 | טְהעֶטׁש
 .טיִנ ייֵז ןעֶּפיִרְקְס ,רעֶרעֶר יד ןָא טֶריֵמְׁש ןעֶמ זַא 9

 -  .ןעֶּבעֶג ׁשְרֹה ,אָד ןעֶט טְניֵמ עֶריִמְׁשִּי - ןס. פאצטץק1סס = ןעֶּפיִרְקִק !

 ,5 1 ןעֶריִמׁש .לֶגרעֶפ
 ,ןעֶטְסְנְרעע םִא טעֶּפיִרְקִס דאָר טְכעֶלְׁש ַא 8

 .ןעֶמְסייֵמ םִא רע טייְֵׁש ,ןעֶכאַז עֶׁשיִלֲהְק ןיִא ןיירַא ְךיִז טְׁשיִמ ׁשְנעֶמ רעֶגיִרְדיִג ַא ןעוֶו

 ,ןעֶנאוָו םייַּב דאָר עֶטפנוֿפ םאֶד יוִו .ןעֶבאָה םֶהיֵא ףְראד ןעֶמ 4
 גיִרָּביִא ןעֶצְנאַג ןיִא זיִא רֶע

 ,רעֶרעֶּד עֶטְׁשְרעֶטְניִה יִד ףיֹוא םּוא ְּךיִד קוק 8
 .ןעֶזעוֶועֶג רעֶהיִיְפ טְסיִּב ּוד סאוָו ,ְךיִד ןְהאַמְרעֶד

 .רעֶלְקעֶּב ריִר ראֿפ ראָנ ,רעָה .ריִד טאָר רעֶנייֵא ןעוֶו 1

 .ג לָבׂש ;4 הֶצע .לֶגרעֶפ
 בא טיִנ ריִמ טאָר ראָנ ,טּוג ריִמ טאָר ?

 .םיּכקמ טינ ןעֶגעֶז ןְרעֶטְלֶע יד דאָנ ,הֶהיֵא טְלעֶּפעֶג ןָתֶה רעֶד זַא ,עֶדייֵמ א טְנאָז 5

 ,הָיַאר
 ,הָיַה עֶּכאָּב רעֶטְלַא רעֶד ןוֿפ .הָיֲאַד ַא זיִא סֶע }

 סאָוו ,הָיְצר א טֶגניִרְּב דעֶגייֵא ןעוֶו ,טְדֵאְסְנעֶרעֶר .עֶטְּפאַהְצְרעֶׁש -- ןו- ט828 = עֶּבאָּב

 .ןינע םּוצ ןָא שיִנ ראָג ְךיִז רעֶהעֶג יז

 ,הָיַאַד ןייק טינ זיִא ,ַיַּבַא רַמָא, ןוֿפ 9

 רער רעּבא ,ןעטנעמ ןעטמהירעּב א ןופ גְנּונייֵמ רעֶד ףיֹוא ְךיִז טְפּורעֶּב יעֶנייֵא ןעוֶו

 .ןעֶמעֶנְנָא שיִנ גֶננייֵמ יִר ליוִו רעֶרעֶדְנַא

 ,שרח-שאר
 יד ןעוֶו ,טְלאָמעֶד 1

 ;ןיי) טע ִװ שדח-שאר גאס

 ..ןעֶרעוֶו םִיּיקְמ טיִנ לאָמ ןייק, ןעק יִז סאוָו ,ְךאַז ַא ןוֿפ



 0 דרייט וי יא "ר
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: 
 וצ ויִא .ןעֶּבעֶגעֶנ הייֵרק א ןְהאָה רעֶד טאָה .שְרח-שאר ןייַז טְלאָזעֶג טאָה םִע 9

 | ,ןעֶראוָועֶג טְׁשיִנ
 ןעק; ןעֶמ סאוָו אַ ַא ןעֶלְהעֶצְרעֶד םעֶנייֵא טְרעֶה ןעֶמ ןעוֶו ,גְנּוקְרעֶמעֶּב יִד טְכאַמ ןעֶמ

 ,28 ריֹומ :ךילְגְהעֶי - .ןעֶּביולְג ְךיִלְנעֶמְמּוא

 ,בֶר

 ..הָׂשעַמ עַּבְלאַה ַא ויִא ןיִצייֵּבַר ַא ןְהֶא בָר ַא 10

 .ּךֹוא ְּךּורָע-ְחלְׁש ןעֶטְפְנּוֿפ םעֶד ןעֶנעֶק וימ בָר רעֶטּנַא 1
 ,ץֶרָא-ךֶרֶד תֹוכָלַה סעוֶואְמאַק ןיִא טְנייֵמ ןעֶמ

 .,ראָנ א א דיִמָּת רָע טְּביילְּב ,ראַדְנעֶר א טיִמ ְךּודיִׁש ַא טּוהְט בָר ַא זַא
 ,קעֶדאָּפְס ןיִא ןיִצייֵּבְר יִד טְהעֶג ,לעֶמייֵרְטְׁש ןיִא טְהעֶג בָר רעֶד זַא 8

 יד ןיִצייֵּבָר יִד ויִא ,תינָּבַר ןייַז ןיִז ןיִא רֵאָנ טאָה בֶר רעֶד ןעוֶו -- ע. 8/ס068 == קעֶדאַּפֶס

0 

 ..קעֶראָּפְס ןיִא טְהעֶג .ּבייַו סאָד זַא ,טְסייֵה סאָר ןּוא .,זיֹוה םיִניִא ןיִרעֶרְהיפ עֶצְנאַנ

 ןייז ףיֹוא ןעֶצעֶו רעֶכיִלְטיִא ְךיִז געֶמ .לֶהּוׁש רעֶד ןּוֿפ סיֹורַא טְהעֶג בָר רעֶד זַא 4
 ,לֶהּוטְׁש

 ףאַפ רעֶדעֶּב רעֶד ְּךיִו טְלאַה ,רעֶדעֶּב םעֶד טיִמ ְךּוּדיִׁש ַא טּוהְט בֶר רעֶד א 8

 ' ;בר א

 ,אז- 9 .לֶנְרעפ

 .ןעֶּבאָה טיִנ בֶר ןייֵק ןעֶמ ףְראַד .טְדאָטְׁש ןיִא רעֶּפעֶט ַא ןוא דְנּוה ַא טאָה ןעֶמ זַא (}
 .רעֶד ןוא ,ןעֶראוָועֶג הָפֵרְט זיִא סאָו ,ׁשייֵלָּפ סאָד ןעֶמעֶפיֹוא טעוֶו דָנּוה רעֶד םּוראוָו

 ןייק ןעֶּבאָה טי ןיש ןעֶמ ףְראדעֶּב רעֶבִרעֶר : פא םֶעיינ ַא ןעֶבאַמ טעוֶו רעֶּפעֶמ
 | הָלֵאֹׁש א ןעֶנעפ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ ,בָר

 ןעֶמ ומ רעֶרָאנ רֵעָעָּב ןְטיִמ ןעֶטְלאַה ןעֶמ וּומ ,בָר ץְטיִמ ְךיִז טְגיִרְק ןעֶמ וַא ?
 2 .ב" = : : ,(רעקְנעֶׁש ןְטיִמ יי םֹולָׁש

: 
 . ,טיִנ הָכָרְּב ןייק זיִא ,ןעֶנְרעֶל ןעק סאו ,ןּזַח ַא ןיִא ןּוא .ןעֶגְניִו ןעק סאוָו ,בָר ַא ןיִא 8

 | ,טיִנ עֶרייֵּב ןעֶניֹוט ן 2 רעֶרעֶנאָמ ַא ןּוא .בָר רעֶטעַפַא
 / .טעָּפ זיִא הֶּלֵּנ רעֶר ןּוא רעֶנאָמ זיִא בָר רעֶד ,טְרָהעקרעֿפ סֶע ויִא ךיִלְנְהעועֶג םּראָו

 ;ךיִציִּבְר ַא טיִמ בר ַא ןעֶגעֶוועֶג זיִא לאָמַאי : ןָא םִנעֶטְסייֵמ ְךיִז ןעֶּבייַה תֹוׂשֲעַמ-רעֶדְניק

 1 עא 13 .לניעַפ - א ראג רֶׂשֲעַמ יד זיא ,ןיִציֵּבָר יִד טְלְהעפ

 ,ןעֶנאַּוצְּבָא טיִנ רעֶּכָא .ןעֶּביֹולְקּוצִּבֶא טּוג זיִא בָרַא 1



 11 יא שטעט רעש ּבַב

 א זִא ןיִציִּבָר א ןָהֶא בר א - הָׂטעמ עֶצְנאַנ א ויִא ןיִציִּבר ַא טימ בֶרא 2
 .טיִנ הָׂשֲעְמ ןייק ראָנ זיא ןייַלַא ןיצייּבר ,יד -- הֶׂשֲעַמ עֶּבְלאַה

 רעֶד טיִמ ןעֶנאַמּוצְנעֶוַא טיִנ ךיוא יִז זיִא ,לעֶּבייו ןייֵׁש ַא יא ןיִיִּבְר יִד ןעוֶו .ה .ד
 ,אצ 10 .לגרעֶפ -- .דָנאַד

 ,תֹונָּב בֹור סאָד טאָה בֶר רעֶד 3
 6 ,יתֹונָּב בוי, ןּוא יתּונַּבַרי ןעֶׁשיוִוְצ ליִּפְׁשְטְראוָו =

 / יז טְרעֶּב רעֶּב רעֶד יז שֶבָר בָר רעֶד 4
 . .לָנוסְמ זיִא רע סאָו וצ ,סָאָד טּהָמ רעֶביִלְשיִא

 04 ,בנַג ַא יוִו ךיִמ טיִה ןּוא .ֿבָר ַא ראַפ ְךיִמ טְלאַה 8

 ג | 4 ְךָאְלַמ :ףייע דַׁשֹוח ?ןעיֹורְטעֶג .לָגְרעפ |

 6: | ,הָּלְהְק יִד ְּךיִז שֹדֵמָׁש .בָר זיִא רֶע ּואװ 6

 .ןעֶריִגעֶר יִּדלנהֶ
 ו ,ןעֶנאָרְטְכאָנ םיִרָּפְס יִד ריִד ְּךיִא לעוֶו .בֶר א ןייַז טְסעוֶו ּוד ןעוֶו 7

 א מעֶמ לאָז רֶע יסֵנ םֶהיִא ןוֿפ טפאָה ןעֶמ סאו .הוחָּ-הָבִׁשְי א"נ-וצ ןעֶמ טְגאָ
 : כל יעֶסיֹוְ

 1 !בֶר ןעֶרעֶו רעֶטעֶּפְׁש טּוניִמ ַא ּוד טְסעוֶו 8
 : זיִא רֶע זַא ,ץוריּה א דיִמָח טְגאָז רֶע סאָװ ,םעֶנייֵא-ְנ"ּוצ טפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְקְרעֶמעֶּב

 -  עֶטְסניילקד ליפא ןהט טיִנ רֶע ןעקשֶּביִרעֶד א ,ןענרעל ןיִיִמטְניפעֶׁשעֶּב רֶהעֶז
 .םֶהיִא ןוֿפ טְגְנאַלְרעֶפ ןעֶמ סאָו ;ְךאַז

 ,אָי ,םִרעֶטְסּוש ןְהעֶצ רעּבָא .ןעֶכאַמ טיִנ ןִיִמ ןייֵק ןעֶנעק םיִנְּבַר ןיינ 9
 .בָר א ןייַז טְסעוֶו .ףאָלְׁש .ףאָלְׁש ;()

 ףאָלׁש ןיִא ריק א ןייא ןעֶמ טְגיו יזא ==

4 

 5: | ,םָלֹוע לָׁש ֹונֹוּבִר
 | -  טיִנ ְךיִמ ףְראַוו ןּוא .טיִנ ְךיִמ ּבייֵה !םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבַר

 ו }א עא
 4 ,ליִו יִּבָר רעֶד יו ץֶלַא 1

 ּ' .הָעּד סְנְרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא ריִמָּת ְךיִז טְזאָלְרעֶפ ןעֶמ זַא

 ,ףעּבייוַו ןיֿפ ראָנ ְּךייַר ןעֶרעֶו ראָטְקאָד ַא ןוא יִּבָר א 8
 ,אָטקאָר םעֶד ןיא ןיא יִּבָר םיניא רעֶּבייַו יד ןעֶביֹלְג סְנעֶטְפייֵמ לי
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 טוב יב טי ==

 ִ-ֲא .ןעֶטְלאַהְסיֹוא ןעֶמ ןעק ןעקְנירט סָרָרעֶפ םעֶדר ןּוא ןעֶסֶע םֶניִּבְר םעֶד
 .ּךיִלְנעֶמְמּוא ויִא ןעֶסע םֶדְרעֶפ םעֶד ןּוא ןעֶקְניִרְט םֶניֵּבַר
 ןעֶלאָו עֶרעֶדּנַא יִד ְךאָנְרעֶד טְסייֵה ןּוא .ןייוַו םעֶד םיֹוא ןיילַא טקֶנירְט יִּבַר רעֶד
 ר : .ןייז ייבי

 , טיש? טעפ ידי י :

 יע = 2

 : !נעֶמ יִּבִר רעֶד
 י ,ה ׁשימ .לֶנְרטפ

 ,םּונ דיִמְלַּת רעֶשְסְנֶרֶע רעֶד ןעק ן'יִּבְר םעֶד טיִמ

 ןעבְראָטׁשעֶג אל ןוש זיִא ִּבָר ןיימ
 תערניק .לֶנְרעֿפ -- .הָצַּד ןייק ןעֶנאַמיירַא טיִנ ןיׁש יז טְזאָל סאוָו ,רעֶנַײַא טְנאָז יֹוזַא

 :ׂ ףעֶלְכיִׁש
 4 ְּךאַוׁש ַא ּביִל טאָה .יִּבָר רעֶד -- יִּדַרַּב ןֵּכ לַע

 *ןעקנירטי ,יקְנּורְטי :ןעֶד ְגעֶגעֶג עֶכְנאַמ ןיִא טְסייֵה ןעֶכעוֶוְׁשי ', יִּךאַווְשִי

 = | ! רעֶייַא ויִא הּוק יִד .יִּבָר

 עֶמ ראָט היק א וא .טעֶלפַּפיֶגרעֶהיֿפ טאָה בָר א זַא ,עֶמאָרְענַא ַא ףיֹוא יז טְהיִצעֶּב =

10 

11 

 ,םיִּבַר

 צי
1 

 ֲל

 ,לעֶּבור

 יעָמ יוִו .ןעֶלאַפעגניידא זיִא הּוק יד ןעֶכְלעוֶו ןיִא ,ּבֹורָנ םיִנוֿפ ןעֶהיִצְסיֹורַא טיִנ תַּבַׁש

 קַתְּפ םעֶר טְרעֶדְנֶעעֶג רֶע טאָה יעֶנעֶגייֵא יב זיִא הּוק יד זַא , טְנאַזעֶג רע ָּבא םֶהְי ֲא טאָה +

 ,ּבּורְנ םיִנוֿפ ןעֶהיֵצְסיֹורַא טוזא לג ) טאָה ןּוא :

 = 8 | ?טְרָהעקרעָֿפ רעֶמאָט .יִּבָר
 ְטאָט זַא ,טְכאַמעֶג םאַנְקְרעֶמַפיֹוא ץייֵּבַר םעֶד ליּפיַּפ םיִניֵא ריִמְלַּת ַא לאָמַא טאָה יֹוזַא

 ! טְרָהעקְעֿפ הָכִָּה עֶצנאַ יד זיִא
 יה ,רעייא טיִנ זיִא רֶע - קיִלטְנעֶמ םעֶד סיֹוא טּוהְמ .יִּבָר

 .ןעֶכאַו עֶרְמעֶרְפ טיִמ ְךיז טְצּונ ָב רעֶניֵא ןעוֶו הרי א +רז* ,ר5 טימ חיי ן* "ינלּב =יי'ייפפ ישו
* 

 ,םיֹוא גיִדְנעֶטְׁש טְרֶהיִפ םיִּבַר ַא

 ריח .לְגְרעֶפ

 רעיא ץְרּוק ַא ןּוא דְנאַה עֶנְנאַל ַא טאָה ןיִציִּבָר ַא

 ,םיִדָרְצ יִר ןּוֿפ תֹונַע , יד םִינ טְהעֶטְׁשְרעֶפ 4 רעֶּבָא ,ׁשֵרֹוה ןְרעֶג טְמעֶג יִז

 ָר ר מי רעֶדייֵא , = רעֶד טיִמ (ןעֶרְהעֶקּוצְנָא) ןעֶרעֶהעֶגּוצְנָא ְּךיִז רעֶסעֶּב
 יי י.י יא

 - ּורעָרּורְּב ןייֵק טיִנ זיִא גְנּוי רעֶּבאָרְנ ַא ןּוא ,רֶלעֶנ ןַיק טיִנ זיִא ֹל עֶבּור ַא



 ,רעֶרעֶדְנַא רעֶד רעֶדייֵ ָנֹור רעֶטְׁשְרע רעֶד רעֶסעֶב

 ,הוּרְמּוא ןַא יוִו ,םינ טְהּור רֶע 1
 .ןֹויַמַּב ַבְמַס רעֶד יוִו ,טיִנ טֶה ָהּור רפ 2

 .ֹויְטַּבִמ פ .ֶגְרעֶפ

 ,ןעֶמעֶנ חּור רעֶד ְךיִד שעוֶו .ןעֶמעֶנ טיִנ ְּךיִד לעוֶו ְךיִא זַא 1
 .דיֹומ רעֶמעֶרָא ןּוא רעֶסּואיִמ ַאדָנּוצ ןֶתֶה ַא טְנאָו ֹוזַא

 .ףיא קבל סאָר ןעֶּמעֶנ ןיֹוׁש רֶע זאָל .הּוק יִד ןעֶמעֶנעֶג טאָה ַחּור רעֶד וַא 9
 14 דָגוה זְּדיִלְנַהַע +=

 ,טיִנ רָע טְמעֶנ ּבייַו טְכעֶלְׁש ַא ראָנ ,ּוצ םעֶלַא טְמעֶנ ַחּור רעֶד
 3 םָטָבעֶלְׁש ;4ּבייוו .לֶנְעָפ

 ? עֶטאַט ןייַמ ויִא ּואוו ןּוא .ַחּור רעֶד זיִא ּואװ 4
 2 .ןיידַא ןעֶטאַט ןיִא םֶהיֵא טְלעֶׁש ןעֶמ ןעוֶו ,רעֶנייֵא טְרעֶפְטְנֶע ===

 ,ןעֶלְמאַז ְּךיֹוא ןעֶגעוֶו סיֵהּור םעֶד ראֿפ זּומ ןעֶמ

 ,רַּמַלְמ ַא ַחּור ַא-יוִו .(טְּפאַהעֶג : רעֶדָאג ןעֶנאָרְמעֶג םֶהיֵא טאָה סֶע (}

 .קעֶרְׁש אֿפ ְךיִנ טְפֹולְְנִע רעֶניֵא ןעוֶו ,טְרְֵסְנעֶרעֶר עֶטְּפאַהְצְרעֶׁש
 (.טיִנ לאָמ ןייֵק טְלְהעֶּפ + ראו ,אָד גיִדְנעֶמְׁש זיִא ןעֶנעֶו םיַחּור ןֶראַפ

 שז

 א טְמיִק ףֹס םיצ .אַז רעֶגיִטיינ א ףיוא ןעֶּעֶּצְסיֹוא רֶלעֶג טינ יז ןעֶמ טרעפ שֶפֶ
 .ַהּור ןיִפוֹוא געֶזַא טְהעֶג דְלעֶג סאָר ןּוא ,קיִלְגִמּוא רעֶדְנַא ןַא רעֶדָא ,טייֵהְקְנאַרק

 ,הנָר

 ,רעֶרעֶר יד ןָא ןעֶּבעֶלְק טְּבייֵלְּב חַוְר רעֶד

 ,טְסְנִרְרעֶפ סאָר געוֶוַא ןעֶמעֶנ טֿפעֶׁשעֶג םיִיַּב תֹואָצֹוה יִד ןעוֶו

 ,טּור

 ,טיִנ ןעֶמ (שְסייֵמְׁש : רעֶרָאנ טפאָרְטְׁש רעֶמּור ייֵוְצ טיִמ

 ,ןעֶבעֶמְׁש ייֵז רעֶּבָא .ןעקע ׁש זעֶויֹור ולא
 יא

 לי יי יי" ,} יע :+ 3
 : יי 6 יי: א

 ים



 ,טיֹוט רעֶדָא - טור רעֶדָא 1

 סֶע טארעֶג הלל ׁשְנעֶמ רעֶד ויִא ,סֶע טאָרעֶג ; טֿפעֶׁשעֶג ןרעֶכיִזְמּוא ןַא ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז
 ,דנּורְג ּוצ לאָמַא ד רָע טְהעֶג ,טיִנ

 .רעֶייֿפ יוִו ,טיֹור 9
 3 ,רעֶטיֹור

 6 .עֶּבירְׁשרעפ טייֵהְרעְֶנּי ןעֶמ ומ ןעֶלעֶג :רעֶדפ ןעֶמיֹור ַא 1
 טאָ רעֶּביִרעֶד ,יאַמַר ַא זיִא רעֶלעֶג ַא רעֶדָא רעֶטיֹר א :ךיִלְנְרעֶועֶג טְנאָז ןעֶמ לייַו

 רעֶדָא) רעֶטיֹור ַא ןעֶועֶֶועֶג זיִא רֶע זַא ,טייֵהְרעֶגנּי ןעֶּביַרְשְנייַא לאָז ןעֶמ ,קְלאָפ סאָד

 עני סע רע  ןעק .ןעֶרעוֶו יֹויְנ רעֶטְלע רעֶד ףיֹוא שעוָו רע ןעוֶו םּוראוָו ,!רעֶלעֶג

 6 ,יאֵמַר ַא זיִא (רעֶלעֶג : רעֶרָא) רעֶטיֹור ַא :

 .גּנייַמְסְקְראָפ עֶנייֵמעֶגְרַא ןַא

 ,ןעֶטיִה ְּךיִז ןעֶמ לאָז ןעֶמיֹור ַא ראֿפ 4

 וו העֶלעֶג .לָנְעֶפ -- .יאַמַר א זיִא רֶע לי
 .ּךיֹור

 1 ,ךייא רֶעיײֿפ ויִא ,ךיור ַא ויִא סֶע ּואו ,טְראָד

 1 4 רעייֿפ .לֶרעֶפ -- ,(א 'ע ,תישארב ,רהמ אשא אלב אננת תיל

 0 ,אֵפֹור
 : .הָלֹוח םעֶד ראָנ .אָפֹור םעֶד טיִנ געֶרָפ

 ײ | .ןעֶפּור
 6 - ,ּוצ טיִנ ְּךיִד עֶׁשְז-קיִר ,ּוצ טיִנ ְךיִד ןעֶמ טְפּור

 | .הָצֵע ןייק .טיִנ ךיר טְנעֶרֿפ ןעֶמ ןעוֶו ןעֶכאַז ןיִא ןייַרַא טיִנ ְךיִד ׁשיִמ .ה .ד
 1 ׂ ' ,תּונָמֲהַר

 שי .עֶרעֶדְנַא ףיֹוא תּונָמֲחַר ןעֶּבאָה וּומ .ְּךיִז ראֿפ תּונָמֲחַר ןעֶּבאָה ליִו סֶע רעוֶו 1

 . תישארּב) םימחר םכילֲע אלמתמ אוה ךורב שודקהו ,ולא לע ולא םימחר ואלמתה

 א'נ ,יל השרפ ,הבר

 | ,תּויְרָזְכַא לאָמַא זיִא תּונָמֲחַר 2

 --רעֶר ןעֶמ טּוהְט ,טיִנ סע)טְניִרְרעֶּפ -ַע סאוָו ,תּונָמֲחַר םעֶגיי ַא ףיֹוא טאה ןעֶמ ןעוֶו .ה .ד

 ( הכי א יי ,הָעָר עֶרעֶסערְג א טפֶא טיִמ
 6 | ביר

 1 ?קאַו םעֶר ןיִא עֶּביִר יד ןעֶמּוק יו
 -ףריִׁשַא ייַּב .ֿב .צ ,ןעֶשְנעֶמ רעֶרָא ,ןעֶכאַ עֶנעֶריִׁשְרעֶפ ייווְצ זַא ,ְךיִז טְרעֶרְנּואו ןעֶמ עוו

 | ןעֶמּוקעְֶנעֶמאַצ יז ןעֶנעֶ - 3801

 טא 1 יע יי יז קיד לי



 יו עֶר

 ,(ךיל ןעֶּכײב - =
 רעֶסעֶרְג לאָמ עֶלַא טעֶו ְּךאָל םאָד םּוראוָו .טייל עֶסיֹורְג ןָא טיִנ ךיד ּבִייַר טא

 - ףןעֶרעוֶו
 .פ ריִגָנ .לֶנְרעֿפ

 יףיימ

 ןעֶּמי יא רעֶנראק סאוָו יטֶרעוַו ןעֶמ רעֶכייב םאֵנ 1
 5 ןֶצְּב ק .לגרעֶפ

 .ריֲח ַא רֶהאָו ןעֶּביִ יז -- ? ןעֶרעֶ ְךייר טְסְליוו
 ועֶנעֶמְרעֿפ א ןעֶלְמאָא האי עי יד ןיִא ריד.וד שְסוו

 ,הָחּונְמ ןיִא טיִנ טְּבעֶל ,הָחיִצר ןּוא הָלְֹג ןוֿפ ךייר טרעוֶו סֶע רעוֶו 4
 ר ,יפאק-פאק} ןוֿפ .טיִנ רעֶבָא ,יפאל-ּפאַח- ןוֿפ ןעֶרעוֶו ראָנ ןעֶמ ןעק ךייר 4

 א א : א
 /  ןעֶמ -- אגקאס ןעֶׁשיִליוּפ םִנוֿפ ,יפאק-ּפאקי ;ץ- סוומקמ)-!גע8) == ּפאַר-ּפאַה

 -  זַא טינ עָּבָא .ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶסיֹויְג ןיֿפ ןעֶרעֶו -אָנ ןעֶמ ןעק ְךייַר זַא .טיִמְרעֶד טְנייֵמ
 5 .11 רֶׁשֹוע .לֶנְועֶפ -- .ןעֶטייקגיִניילק טיִמ ּבא ְּךיִז טיִנ ןעֶמ

 5 ד

 ,םייַק ניר

 : ,דְנּועֶג סאָד ּבֶא טיִה טייקְנייַר

 : / ףעֶסייַר
 : ,םעֶסאַּפ םֶהיֵא ןוֿפ (טְנעֶרְט : רעֶדָא) טְסייֵד רֶע 1

 ,תּיָרְכַא טיִמ ןְרעדְנַא םעֶד טְלעֶדְנאַהעֶּב רעֶניֵא ןעֶו -- קי ק85 == סאַפ
 | ,גיִרעֶּבעֶל ןוֿפ ןּוא טיֹוט ןוֿפ טְסייֵר רֶע ?

 -  צעֶלַא ןעֶניְִטיִא ןוֿפ רֶע טְעֶג ןעֶגעוֶו עֶסעֶרעֶטְניִא ןיינ -אֿפ סאָו .ןעֶׁשְנעֶמ ַא טְנייֵמ ןעֶמ === =
 יקיליִח םיִׁש א ןֶהָא ןעֶק רֶע סאוָו

 (.ְךי) ןעֶּסייֵר /

 ,דנעֶו עֶכייֵלְנ יִד ףיוא ךיִז טְייֵר רֶע
 .סעָּכ ראַפ רעֶדָא גאָטְהעֶוו ראַפ

 "עי יי

 ,ףייַר

 /  טאָה רָע סאו פאַמש רעֶטאָפ דעָר ןעֶו רער יד ןעֶלאפעצ הְָּפשִ א ןיִא .ב יצ | ,סאפ סאָד טלאֿפעֶצ .ןעְֶנירְּפְׁשעֶצ ןעֿפייֵר יִד זַא
 .ןעֶטְלאַהעְֶנעֶמאַזצ רעֶה'רֿפ ייֵ

 .גָניִר

 שְראָוכִרְְׁש עֶרעֶהיִרפ סאָד יִװ ןיִ רעֶכיִלְמעֶג רעֶד
 ,תּוליִכְר

 .הָּדִמ עֶטְסֶנֶרֶע יִד ויִא תּוליֵכְר



 קיש 1
= 

 שי יע 4. 0 יי ריי יי

 .ילאַג יִד טְצאַלְפ עֶנייַוְׁש ןּוא .ןעֶרעֶר ּוצ גאָטְהעוֶו ַא ויִא םִע ן} 40

 2 1 יט ןעֶריִנעֶר

 ש9 שש . שז שכ

 ,ןעֶריִגעֶר
 ,ןֶרירְפ עֶרעֶדְנַא יִד ןעֶנעֶק .ןעֶריִנעֶר טְדאָטְׁש יִד לאָז רעֶד ןעוֶו

 .16 בֶר יָּדִלְנְהֶע
 : | ,ןענעֶר

 עֶדייֵב) .ןעֶט ְטעֶּב וצ טאָנ סאוָו טיִנ ןעֶמ טאָה ,טיֹוט םעֶד ףיֹא ןּוא ןעֶנעֶר ףיֹוא
 ו .(ןייֵלַא ןעֶמּוק

 ,ןעֶנעֶגעֶר
 ,םּומעֶמּוא סֶע טְנעֶנעֶר ,טְנעֶנעֶר סֶע זַא

 טְניימ טְראָוְכיִפְׁש םאָר סאָו ,םיִנ הֵָטׁשְרעֶפ יא
 ,רעֶר

 ,סיֹורַא הָמָׁשְנ יִד םֶהיֵא ייַּב רֶע טְמעֶנ דֹעֶר עֶטּונ טיִמ }
 .ףָנֹוה ַא ןּוֿפ

 ,ןעֶמעֶנְסיֹורַא תֹומָצֲע יִד ְּךיֹוא ןעֶמ ןעֶק דער עֶטּוג טיִמ 9

 ,טְראְָירְפׁש עֶרעהיְִפ סאָד יו ןי
 / שְרעֶר

 ,טְנייֵמעֶג ְךַס ַא ןּוא טְרעֶרעֶג לעֶסיִּבַא 1
 ץ , ט הנשמ יא קרפ תוכא) הברה השעו ,טעמ רומא : ;רּומְלַּת םיִא סֶע טְסייֵה ְךלָנְלִע

+ 12 

 .(יב ,א"כ םי-דנ ,יא ,ז"פ ,אעיצמ אכב) הברה םישועו טעמ םירמוא םיקידצ

 שי ןעֶמ ןעק .טְּבְראַטְׁש ןעֶמ זַא ;ןעֶרעֶר טיִנ ןעֶמ ראָט טְּבעֶל ןעֶמ גְנאַל יֹזַא

 .ןעֶדעֶר

 .אּוה-ָךּויַּב טאָנ ףיֹוא ןעֶנאַלְק ְךיִז :טְנייֵמ ןעֶמ

 א ִךיִז ןוֿפ ןעֶמ טרעֶר יִּרַּכ ַא טדעֶר ןעֶמ זַא
 שדי טרעֶר רעֶרעֶדְנַא רעֶד .דוי ַא יִװ (שיִליֹוּפ : רעֶרָעג ׁשיִסּור טְרעֶר רעֶנייא

 6 ,יוּג ַא יו
 .ׁשיִליֹוּפ ןּוא ׁשיִסּור טְכעֶלְׁש ןעֶדעֶר סאָו ;ןעֶרוי יִד ןּוֿפ ןעֶמ טְכאַל יֹוזַא

 .רעֶּב ַא יוִו טְהעטְׁש רע ןּוא .רעֶהַא ןּוא ןיִהַא דער ְךיִא

 ,ןּוהְמעֶנ טיִנ רעֶּבִא .טְדעֶרעֶג זיִא טְדעֶרעֶג

 ,ְךֶלֶמ ןעֶׁשיִליופ ןֿפױוא ּוליִּפֲא ןעֶרעֶר ןעֶמ נעֶמ ןעֶניֹוא יִד רעֶטְניִה

 ,רעֶדְנּוועֶג ץֶלַא זיִא .טְרעֶר ןעֶמ רעֶגיִנעֶו סאוָו
 ,טְכאַנ ייַּב ְךיִז טיִמֹולָח .גאָמ ייַּב טְרעֶר ןעֶמ סאוָו

 ,(ב הינ ,תוכרב) הפה רַחא ןיכלוה תומולחה לכ

 ןייוו ןוֿפ יו ֹוזַא .ןייַּפ ןוֿפ טְרעֶר ןעֶמ 0
 .,רֹוּכָׁש ַא יו ,ְּךאָז רעֶד ּוצ טיִנ טְדעֶר ץֶרעֶמְׁש רעֶדָא ןייַּפ טְרייֵל סאָו רעֶד .ה .ד

 שז = שפ
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 ער ר יי רר לא אט רע ראש שי

 לעֶדְנעֶר

 .רעֶסאו דאַפ ןּוא רעִיֿפ ראַפ טְרעֶר רֶע ןפ
 ײֵרַא ליֹומ ןיִא םֶהיֶא טְמּוק סֶע סאוָו,גנּונעֶלְרעֶּביִא ןְהָא .ה .ד

 ,ןעֶדייֵל םיֹורַא טְמּוק .,ןעֶדעֶר ליֿפ ןוֿפ 8

 !ׁשיִקְרעֶט ןּוא ׁשיִרעֶטאָט ׁשְטאָה דער 4

 סֶע טעוֶו ,טְסְליוִו ּוד סאו ,ןעֶגאָז ןּוא ןּוהְמ טְסְנעֶמ ּוד .ה .ד -- ץ. סג06 == ׁשְטאָה

 ןעֶפְלעֶה טי ךאָד ריִד
 .הָחיִצְר ןייק ןעֶניֹוא יִד רעֶטְניִה שיִנ ּוהְט ןּוא .הֿפּונֲה ןייק ןעגייא יד ןיא שיִנ דער 8
 עלעֶַימ עֶרְּבאָר יִּבַא ,עֶלעֶדעֶר קאי עֶלעֶדעֶר 1;

 -עָג טְראָוְכיִרְּפְׁש סאָד -- ע. 60טע} == עֶרֶּבאָד ;0. 80 == יִּבַא ;ק. 18/== קאֵי

 יֵד :ויִא ןוֿפְרעֶד ןיִז רעֶד .ןעֶיְלאָראָּפ ןיִא ןְרָעיֹּפ יד ְּךיֹוא יו יֹוזא ,ןעֶדיי יִד ןעֶכיֹוְּ

 ךיְִרָהֲע ןּוא שּונ ויִא הָנָׁשֲחַמ יַד יִּבַא ,ןעֶמוקְסיֹורַא טונ יֹוזַא טיִנ ּוליִפֲא ןעֶנעֶמ רעֶר

 ,דְלאָנ זיִא ןטנייוְַׁש .רעֶּבְליִו זיא ןעֶרעֶר ןֵל ר
 -- יא חיי ,הלגמנ .ןירתב אקותשמ ,עלסב הלמ :דּומָלַּת רעד  טנָאז ְךילְֲהֲע :

 5 ןעֶגייוַוְׁש .לֶנְעֶפ :
 | | יהָעָר

 רֹובֹוט סיֹורַא ןעֶמּוק ,תֹועָר עֶלַא ןוֿפ

 ,ראַדְנעֶר 2 טיש ןנעקטע7 פד ישי ר טיש
 ,ניִרעֶייִה זיִא רֶע ,רע טְגאָז .הֶהְּבְנַה טיִמ ראַדְנעֶר ַא דֵּבַכְמ ויִא ןעֶמ זַא } 4

 ריטפַמ ייַּב יו .הָכְָּב א םעֶּפֶע ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶּבאָה יַּבְעֶד טעוו רֶע זא ,םֶניִמ רע לייַו י
 .אָרֹומ קְראַטְׁש רֶע טאָה ראֿפְרעֶד ןּוא א

 ןוֿפ ןּוא ּוניֵבֲא םֶהָרְבַא ןוֿפ תֹולֲעַמ יִד ְּךיִז ןיא ןעֶּבאָה ּוצ ףְראַדעֶּב ראַדְנעֶר ַא ? 4

 ּונֵּבַר הָשֹמ 6 2

 יוִו ,טְסעֶג יִד ראַפ וָנֲע ןַא ןּוא נב םֶהָרָבַא יו ,חַרֹוא -סיֵנְכַמ ַא יייז זּומ רע .ה .ד 1

 .ּונּבַר הָׁשֹמ +

 ,לעֶדְנעֶר
 ,סָע טְליִג ; ןעֶטיִבענְיֹוא טיִנ זיִא לעֶדְנעֶר סאָד גְנאַל יֹוַא 1

 (.רעייַהְט : רעֶדָאנ .גיִטְכיוִועֶג רעֶּפָא -- ןיילק זיא לעֶדְנעֶר ַא 8

 .ןעְֶנורעֶג טיִנ ְךיִ יִּבַא -- ּבאָרַא לעֶדְנעֶר ַא .ףיֹורַא לעֶדְנעֶר א 8
 ִּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ םיִרֲחֹוס סעוואָטאק ןיִא ןעֶנאָז יֹוא -- ץ. אֹכָצ == יִּבַא

 - שי ,טיֹורְּב ַא ראפ ןעֶטייֵבִסיֹוא סֶע ןעֶמ ומ .טיֹור יֹזַא ְּךאָנ ןייַז נעֶמ לַעְדְנעֶר סאָד 4



 ו : 4 א א
 ר | 7

 | אש קא יה דָא

 ,הָאּופְר
 ,הָאּוּפר עֶלעוֶוְלאוָו ַא זיִא ןעֶכעֶרְפְׁשִּבֶא ןּוא ןעֶכעֶרְּבְּבָא

 יִמימּוא רעֶדְניִקעֶניילק יב רּבייַו י סאָד ןעֶנראָעּב סְנעֶטְסיימ לי

 יישר

 רעֶוְטאָמ ,(ּכייַר : רעֶדָא) סֶע .ישר טְכאַמ 0 יֵּבְרקְּב הָמּו שָּנַהְׁש ןמָז-לָּכי 1

 ייֵה ביי .רעֶעֶרְפ א ןוֿפלַלָּכַא יא סאָד -- ייְֵימ ןופ עֶבראָדְרעֶפ = עֶנְמאָמ
 : ןעֶסֶע קְראַטְׁש אָר

 !עֶּנּושְמ טיִנ זיִא יִׁשַר 2
 .סאָד טְגאָז רעֶּביִרעֶד ,טָצעֶׁשעֶג רֶהעֶז ןעֶדּוי ייַּב זיִא י'ָשַר ןוֿפ ׁשּוריִּפ רעֶד

 .םּוראָו ,סאוָו .ראפ םַּתַָה ןִמ רו טְסייוֵו ,קּוסָּפ ַא ףיֹוא ְךיִז טְלעֶטְׁש .ייָׁשַר ןעוֶו זַא

 : .עָנּוׁשְמ טיָנ ראָג ויִא רֶע

 + ייד יי :י ייד : : ,םעֶוְראַּב ןּוא טעקאַנ טראפ טְהעֶנ ןעֶמ ןּוא ,טְכאַמ ןּוא טְכאַמ יַׁשַר

 ןעֶמ :קּוסָּפ ַא ףיֹוא ׁשּוריֵּפ ַא טְכאַמ רֶע זַא ,קלאָפ םייַּב טְסייֵה יטְכאַמ ייֵׁשַרי

 ןעמ יי א = } עֶשסאָז ָביִלעָה ְּד ץמ ןיא ,ליֿפ יזַא "ט?אמ ןּוא טכאמי רֶע ץֶׁשְטאָה זַא ,רעֶּביִרעֶר ְךיִז טְרעֶד
 .ןּוהָמּוצְנֶא סאוָו טיִנ טְראָפ

 : ּףיז ראַפ טְכאַמ רַפיִמֹוּכ ןּוא יךיִז ראֿפ טֶכ אֵמ "שר 4

 טיל תישארב) סיִרָס א ןעֶזעֶטעֶג זיִא רַפיִטֹּפ זַא ,ןעֶמ טְניִפעֶג ייֵׁשַר ןיֿפ ׁשּוריִּפ םיִניֵא

 רעֶטְכאָט ַא ןעֶמעֶנעֶג םֶהיֵאדנ-ּוצ ְּךיִז טאָה סע; יװ ,ְךיִז טְרעֶדנּואו ןעֶמ ןּוא

 .ייֵׁשַר :טְנאָז ז ןּוא אָיִׁשק יד טרעֿפְטְנֶעֶרעֿפ קלאפ סאָר .(הימ .א'מ ,תישארב)

 ּדיִז רא 8 רעֶדְנּוזעֶּב טְכאַמ רַמיטֹוּפ ןּוא ךיִז ראֿפ

 יא
 .םיִנָּפ ןייַז ראֿפ ְךיִז יא שיִּפ יִר ליפא זַא טא א 2 0 1

 ,הָמֹוׁש רעֶטּוג ַא רעֶדייֵא .עָׁשָר רעֶנּולְק ַא רעֶסעֶּב

  יטְלעֶו רעֶנעֶי ףיֹוא קיִּדַצ םעֶד ,טְלעו ר עָד ףיֹוא ּםִע טְהעֶג עָׁשֶר םעֶד 8

 ; 4 קיִּדַצ .לנְרעֶפ



 ,ׂש
 " אֵׁשי |

 יו אַש ,ץ'יׁש חַתַּפ
 -ְךעֶד ןעֶמ טְנעֶל ְךיִלְנְרעוועֶג ןֶינְׁ םעֶנייֵא טְסייַה ןעֶמ ןעֶוו ,זעֶמ טְגאָז טְרֵאָסְנעֶרעֶר יד -

 סאָד לאָז ןעֶמ ,ןעֶהעֶטְׁשְרעֶּפ ּוצ ןעֶמ טיִנ שיִמְרעֶד ןוא 4 ,ןעֶּפיִל יִד ּוצ רעֶגְניִפ םעֶד ייֵּב

 .ךעְֶאַ ליומ 6
 ,ןעֶדאָׁש

 ,נּולָק ןעֶמ טְרעֶו ןעֶדאָׁש א ְךאָנ
 יפ הּוק 4 ירעֿפ .לֶגְרעָפ

 ָו

 ,ןעֶדאַׁש
 ,ןעֶדאַש טיִנ םֶהיֵא םִע לאָז יֹוזַא ,טיִנ טְרעֶה רֶע יז יזַא 1

 רעֶדְנועֶג ַא זיִא רֶע זַא .ּב .צ ,ןעֶניֹוא יח רעֶטְניִה סְטּוג םעֶנייֵא ןּוֿפ טְרעֶר ןעֶמ ןעוֶו '
 עי =

 םֶהיֵא לאָז ןעֶמ יִדְּכ ,טְרֵאָקְנעֶרעֶר יִד ןעֶמ טְגאָו .וװ .ז .א רעֶסֶע רעֶטּונ ַא ,ׁשְנעֶמ

3 
2 
 יש
 יו

* 

 6 .עֶרָה-ןִיג ןַא -אֿפ ןעֶטיהְָא עט
 : ,דאָּב ַא ןּוא ןעֶפְנאָרְּב .ףאָלְׁש * םיִנ לאָמ ןייק ןעֶדאַׁש ןעֶכאַז ייֵרְד ַע

 י .ז ןעֶפאַפ :דִלְנְֶע =
 שש:

 : : .הָלֲאַׁש ,ה
 ,הָפָרְט זיִא הָלֵאַׁש ַא 1

 טעוו ןעֶמ לייַת ,טְלעוֶו רעֶר ייב תֹוצֲע ליֿפ-ּצ ןעֶנעְֶפ טיִנ ןעֶמ ראָט ןעֶבאַז עֶסיועֶג ייַּב -
 ןעֶגעיקָהַּב יּדילגִהֶע -- .ןוֿפְרעֶד ןעֶרעֶרְּבָא סיִנעג :

 ,תֹובּושּת ּןֵס א מְמּוקעֶּב ,תֹולָאַׁש ְּךַס א טְגעֶרָפ סע רעוֶו 2 |
 3 ןעֶגעֶרפ .לְנְרעֶפ

 7 : : 5 : הב טאב טא - 9 55 א א ר עז קי יטב יא ר יי סי

 ,דְנאַש
 .ןעֶנעיֶפנַח ּוצ ייֵו ןענעֶבּנ ּוצ דְנאַׁש אֵזַא טיִנ ויִא סֶע }
 ,סיֹוא ןעֶגיֹוא יִד טיִנ טְסע יז -- ךיֹור זיק טיִנ ויִא דְנאַש 9

 ,רעֶדְנאַּב-רעֶדְנאַׁש !
 !רעֶדְנאַייִא ראֿפ הֶרָּפַּכ ַא ,רעֶדְנאַּב-רעֶדְנאַׁש 4

 -- .רעֶנְלעֶזייֵציִלאָפ א ןְראַנְנּוא ןיִא טְסייֵה ,רּודְנאַּפ == רעֶדְנאַּב ; ראַדְנאַׁשְו =- רעֶדְנאַׁש

 יעֶנייֵא סאָו ,םיִבָח עֶמְנעֶלׁש יי ןוֿפ טְראַפְנערעֶר יר ןעֶמ טְכיֹורְּעֶ ְיִרְְסע ןיִ
 .רעֶעֶרְנַא רעֶר יו .הָטְרעֶו ליֿפ יֹזַא זיִא
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 .רעֶמעֶל יִד ןרעֶמיִצ ,ףאָׁש יִד טְרעֶׁש ןעֶמ זַא 1

  ְךֹוא טייל עֶמעֶרָא יַד ןעֶּבאָה ,עֶכייֵר יִד ףיֹוא טייַצ עֶטְכעֶלְׁש ַא טְמּוק םִע זַא

 3 סָּפעֶׁש : ןוֿפ ּךּפיִה רעֶד -- .ןעֶפעֶרְט ייֵז ןעק סֶע
 .עוֶויִׁשְראַּפ ףאָש עֶלַא טְכאַמ ףאָׁש עֶויִׁשְראַּפ ןייֵא 2

 יִד על טְכאַמ ׁשְנעֶמ רעֶטְכעֶלָש ןייֵא -- קי קסנפמץש} == עְַׁשְראַּפ

 הָרָבָ
 ר ייבְרעֶר טְהעֶמְׁש ףְלאוָו רעֶד זַא .ןעֶסע גיִהּור עֶלעֿפעֶׁש סאָד לאָז יִו 8
 : .לאטְׁש ןייַא ןיִא ןייַרַא ןעֶהעֶג ףאָש עֶטוג ליפ 4

 יא ןַא א ּוליִפֲא ,םֹולָשְּ ןעֶּבעֶל ןוא ְּךיִז ןעֶנאָרְמְרעֶּפ ןעֶׁשְנעֶמ עָכ ילְטְערְרָא ,עָטּוג

 : א ,הָריִד

 : ,ןעֶּבְראַׁש
 ,ּפאָמ םָעייַנ ַא רעֶּביִא טְבעֶל ןעֶּבְראַׁש רעֶטְלַא ןַא

 ,תֹועּובְׁש
 ,בֹוט-םֹוי רעֶטְסעֶּב רעֶד זיִא תֹועּובָׁש

 .ליִו ןעֶמ ּואװ ןּוא ליִו ןעֶמ ןעוֶו ,ליוִו ןעֶמ סאָו ןעֶסֶע געֶמ ןעֶמ לייַו

 ,טֵבָׁש
 ,טאָז ןָא סקָא רעֶד ְּךיִז טְקְניִרְט .טבִׁש םיִא }

 ױנ או טיִמ ליֿפ ןיוש ןעֶנעֶז ןעֶכייֵט יד ןּוא טֵבָׁש ׁשֶרֹח םיִא ןעֶייִנְׁש יִד ןעֶהעֶגעֶצ ְךִלְָהעוֶועֶג

 / : ,רעֶדּורְּב עיָנ (רֶדֵאְ רֶדֶא .טאַרְּב עֶינ טֵבְׁש
 לאָפ סאָה טְקִיִרְד לעֶגעֶרְרעֶדנעֶלאק רעֶד טיִמ -- ע. 816 ט189 == טאַרְּב עֶינ

 2 םיִׁשָרֲח ייוֵוְצ יִד ןיִא רעֶטעוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ ְךיִז ראָט ןעֶמ זַא

 .יַנָׁש ןּוא טְסעֶרפ ןעְֶנירִּב .ְךאָנ ןעֶנעֶק עֶרייֵּב ליינ ,רָדֵא

 ,עֶניִנייַו סאָד טיִנ טְקְנעֶׁש טֵבְׁש 8

 נס יישכ
 וי יי

 1 - - ,םיִבֹוש-םיִמָי ןֶהֶא ןּוא םיִתָּכַׁש ןְהָא 1
 ײ עֶמעֶּ ָב ,טֶלַא רעֶגיִעוֶו זיִא רֶע זא .טְנאָז ןּוא ןעֶרְהאָי עֶנייז טְנעֶגייֵלְרעֶפ רעֶנייֵא ןעוֶו

 / 8 י יד ןעֶגעֶכעֶר טיִנ יַאְרַוַא וּומ רע זַא ,סעוֶואָטאק ןיִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹורעֶד

 .םיִבֹוט-םיִמָי יִד ןּוא

 ,רעֶהַא ְּךאוַו עֶּביִל יִד טְמּוק .ןיִהַא טְהעֶג ׁשֶרֹוק-תֶּכַׁש רעֶד זַא 9

 א א יש מי 7 יר ןעֶפעֶנְרעֶפ תָּבַׁש םיִא ןעֶמ טאָה םיוק .ה .ד
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 208 ' תַּבִׁש

 ,גאָטנּוז ףיֹוא טיִנ ןעֶמ טאָה .תָּבַׁש ףיֹוא םיִנ טאָה ןעֶפ וא 9

 | 1 גאָטייַרְּפ .לְגְרעֶפ

 .טאַז ְךאָוְטיִמ זיּב ןעֶמ זיא .טְגעֶלאָׁשְט תָּבַׁש טְסֶע ןעֶמ זא 4
 ףאְָטיִמ דיִּב ןעֶנאָמ ןיִא סע טֶגל .ןעֶמג רעֶוָׁש א זיא טְנעֶלאֶשְט יי

 ,טאָז ְךאוָו עֶצְנאַג יד ןעֶמ זיִא ,לעֶנּוק הֶּבַׁש טֶּפֶע ןעֶמ וַא
 טראפ עֶרעֶיפ סאָד יז רעגעֶגיִא רעֶד

 ,םייָה רעד ןיִא ןעֶכאָו רעֶד ןיִא ןעֶמ טְציז תֶּבַש םיִא טרְהאָפ ןעֶמ זַא ()
 .עֶרְהאָפ ּצ ןיז ןיִא תֶּבַׁש טאָה ןעֶמ זַא ,אָד טְעיִמ ןעֶמ

 ,עֶכאוָו רעֶר ןיִא רעֶניִעוֶו ןעֶמ טיּבְרַא ,ליֿפ"וצ חָּבַש םיִא טְרעֶלְק ןעֶמ וא ?
 עֶרעֶהיְִפ סאָד יז

 ,קיִרּוצ ןעֶכאָ רעֶד ןיא טְהעֶג ,תֶּבַׁש םיא טְלעֶדְנאַה ןעֶמ סאָו 8
 ,אע. 12 .לֶנרעפ

 !ןוֿפְרעֶר תֶּבׁש ְּךאַמ 9

 סשד

 םוש ןייק טאָה יִז סאוָו ,ְךאַז ַא טיִמ ְּךיִז טְמְהיִועֶּב רע סאוָו ,םעֶעיִא-ְנ"ּוצ ןעֶמ טְגאָז

 ןעֶבאָה טיִנ ןעצונ ןייק. רֶהיֵא ןוֿפ ןעקןֹעֶמ ןּוא טיִנ הָמְרעוו
 ,לעֶניִלְפ ןְהֶא לעֶגיױֿפ ַא יוִו זיִא ,לעֶנּוק ַא ןֶהֶא תָּבִׁש 0
 !טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא תֶּבַׁש 1

 ,ליִטָׁש ןּוא גיהור םוטעֶמּוא זיִא סע .ה .ד

 ייֵרָפ ןעֶכאוָו רעֶיֿפ - טְרעֶרעֶג תֶּבַׁש 2
 סע טְהעֶטְש רעֶּביִרעֶד .,ןעֶכאַמ טיִנ טָפעֶשעֶג ןייק זּבַׁש סיִא ךלְטְנֶיֵא ראָט ןעֶמ לי

 טפעֶׁשעֶגַא הָּבַׁש םיִא ךאָד טאָה ןעֶמ ןעוֶו .ןעֶטעֶרְטּוצקירוצ :ייְֵּפ ןעֶכאָה .רַעפ
 ָשרַ ןייקיאֿפ טְנעֶכעֶרעֶג שיִנ טְדעוֶו סאָד ןוא .ןעֶפאָלְׁשעֶג

 ,הּור ְּךיֹוא םֹנְהיִנ ןיִא עֶׁשֶר רעד ּוליִּפֲא טאָה הָּבׁש 8
 (,ו ,אימ הבר תישארב) ,ןיהונ ונא תבשבו ,ןינודיג (םיעשרה) ונא תבשה תומי .כ

 ,רֶע ןעֶק 'תוצמ. רֶע טְנְרעֶל 'תֶּבַׁשי 4
 חִִֶמ יֵר ּוליִפֲא טְנְרעֶל רֶע סאָוו ,לעָּפעֶק לאָמְׁש ַא טיִמ רֹוחְּב ַא ןוֿפ סאָר טְנאָז ןעֶמ

 גוי רעֶּבאָרְג ַא טְראָפ זיִא רֶע .ה .ד הֶּכַמ ַא ןעֶק רֶע רעֶּבא ,'ָבַׁשֹ

 ,טיִנ ןעֶטְלאַה ךעֶטְׁש-תֶּכַׁש 8
 -- .ןָא ןיש טְמיק תֶּבַש רער ןעֶו .ׁשיִנעֶליֵא ןיִא טְהעֶנ רעֶרינְׁש רעֶד סאָו .ה .ה

 .גךאָטְׁש .לָיעֿפ

 ,הָריִׁש-תָּבַׁש

 ,עֶריוִו א ייִו ְךייֵלְג זייֵא סאָד ויִא .הָריִׁש-תֶּבַׁש 1
 .טאַלג ןוא ץְראַמְׁש זיִא וײֵא סאָר ןוא ,טְסעֶרְפ עֶסיֹוְג הָריׁשּבׁש ןעֶנעז ךיִלנְהעֶועֶג

 טא 0 אט א 4



 טי
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 204 ןֵכְדַׁש

 .עָׁשאק ךעֶלעֶגיפ יִד ןעֶמ טֿפְראוַו הָרָיִׁש-תֶּבַׁש 9

  ףעָסֶע ּוצ סאָו טיִנ ןעֶּבאָה ךעֶלעֶגייֿפ עֶמעֶרָא יִד ןּוא טְלאַק רֶהעֶז סְראָמ
 .ֶכְרַׁש

 ,ךודיִׁש רעֶד ךיִז טְהעֶנעֶצ .ְּךיִז ןעֶנאָלְׁש םיִנָכְדִׁש יִד זַא 1
 ,עָלאַק םֶהיֵא ןעֶכאַמ ןיילַא :ייז לייוו

 : | -.טעֶנאַעֶג
 : יילק ּוצ זיא ןדַנ רעֶד לייוַו ,ןעֶרֶהיִפְסיֹוא טיִנ - םיִכּוּדיִׁש הי ןעֶזאָל ְךִלְנְהעוֶועֶג

 .ןוא טיִהיִפענְמיֹא עֶלַא יֵז רֶע טְלאוָו ,ןעֶנעֶלּוצּוצ ןעֶּבאָה רעֶּבָא לאָז ןֶכְרַׁש
 י | .ןעֶראָועֶג יי

 4 ךיֹוּב ןיֿפיֹוא ךיז רע; טְלאַהעֶּב םיִנָּתּוהְמ יד ףיֹוא-נ-ּוצ טְרְהיֵפ ןְכָדַׁש רעֶד זַא
 צ ףעֶמּוקְסיֹורַא טיִנ ןעֶלאַז ןעֶגיִל עֶנייֵז ,אֵרֹומ טאָה רע לייַו

 .לֶהיֵמ א יו זיִא ןֶכְדֹׁש ַא 4
 ,ליָפ-ּוצ טְרעֶר ןּוא גנּוצ רעֶד טיִמ גיִדְנעֶמְׁשעֶּב טְהעֶרְד רֶע

 ,רעֶנְניִל ַא ןייַז וומ ןְכְדֹׁש א 8
 .ןעֶניִל עֶנייַו ראֿפ טיִנ טאָנ טֿפאָרְטְׁש ןְכְדַׁש םעֶד (}

 ,הָכאָלְמ יז ּוצ יו עי יד װ

= 

 יודְנאוַו רעֶר א 0 ְךיֵא טְנאַלְׁש

 אָפ סאָד יו ,ןָא טיִנ ןיוש םֶהיִא טְהעֶנ ,ןעֶמעֶעְֶּבָא הב ןייַז טאָה רֶע יב
 | יפ ןעיִדְמְׁש .לנְרעֶפ -- .ּףז ןעֶשיוִוְצ טְּבעֶל

 ,יונִיַהְהֶׁש

 | ,ןעֶכאַמ ּוצ םֶהיֵא רעֶּבִא 'ּוניהְהֶׁשי א זיִא םִע
 : - .ֿב הָבָרָּב .לָנְרעֶפ -- .יִרָּפ עֶנייֵׁש א יוִװ ,סיֹוא ׁשיִרָּפ ןּוא ןייֵׁש טְהעֶז יִע ,ה .ד

 ,יִלֹּכַהָׁשי
 יו ,ילֹּכַהְׁשי ַא טונ זיִא ,לֹּכל םֶדֹוק

 ַהׁש הֶכרב יד.םֶהָיֵא רעּביא טְכאַמ ןעֶמ סאוָו,ןֶּפנָרְּבקנּורְמ א :אָד ןעֶמ טְנייֵמ ילרָשי
 ,קיִנעֶּבּוש

 ,קיִנעֶּבּוׁש ַא זיִא רֶע
 סאוָו .גְנּוי רעֶנעֶקאַלעֶגְסיֹוא .,רעֶדְליוִו ַא -- ןק. 82ט00060102011 == קיִנעַּבש

 | ּןעְֶנעֶהְפיֹוא םֶהיֵא לאָז ןעֶמ ,הָטְרעֶו
 ,לֶהּוׁש

 .טאָג ןוֿפ רעֶטייַו ץְלַא .לְהּוׁש רעֶד ּוצ רעֶטְנְהעֶנ סאוָו }
 ןוהידומ ךיְִנְֶע

2 = 
6 
: 4 

 לי לא 5
 עי

= 



 עט א אש א
 א 1 ו יא א 2 ײ ֹו א

 1 0 א
 ר ש

 ,ישורק} ןעֶמ טְגְניִרְּפְׁש יֹוזַא .ויִא לֶהּוׁש יד יִו 2

 ,םאָטש ןיא םיִנהְִמ יִר ןעֶנֶז יא היִא לֶהְיִ
 : ,רעֶגאוַוְׁש

 לעוֶו ְךיִא ןעֶמעוֶו םּוראוָו) ;קאוַוְמיִל רעֶד טְגאָז - טיִנ בֹורק ןייק זיא רעֶנאוְׁש ַא
 ,(רעֶטְסעוֶוְׁש ןייֵמ טימ ןעֶּפאָלְׁש רע; שעוֶו ןעֶטעֶּב |
 ,ּבֶלאַוְׁש

 .ןעֶכאַמ טיִנ רעֶמּװ ןייק ןעֶק ּבְלאֹוְׁש ןייֵא

 | ,ץְראוַוְׁש -
 ,ץְראַה טוג ַא ןעֶּבאָה יִּבַא .ץְראוַוְׁש ןִייז געֶמ ןעֶמ 1

 ן. 8 == יִּבַא
 | ,עֶדאָמ רעֶד םיֹוא טיִנ לאָמ ןייֵק טְהעֶג ץְראַוְׁש 2

 טאר .הָרָוחמ עֶרעֶכיִז ַא זיִא עירעֶטאַמ עֶצְראַוְׁש זַא  .לעֶנעֶר ַא זיִא םיִרֲחֹוס-טיִנָׁש יב
 ֶירֹוהְמ .ה .ר .ָצְראַוׁש ְךיִלְמעֶג זַא ,ןיִז ןְרעֶדְנַא ןא ךאָנ רעָּבֶא טאָה טְראָוְכירּפְׁש
 ,ףיֹוא טיִנ לאָמ ןייֵק ןעֶרעֶה ןעֶגְראָ

 ,ליױק ַא יוִו ,ץְראוָׁש 9

 ,עֶלאָמס יו יִץְראוְׁש 4
 {. 81018 == עֶלאָמְס

 .טייֵקְצראַוְׁש ==
 | ,טייקְצראַוְׁש ץוח -- ,ריִמ ףיֹוא רֶהאָי אֵזַא טו

 עֶצְראַוָׁש סאָד זַא .,העָלְהעֶּפ א םיֹוא יז שצעֶז ןעֶמ ןעֶו ,םְרעֶדיִנְׁש ִז ןעֶשניִ יז
 ' ,טוג טיִנ טגיִל ׁשֹוְּלַמ : :

 ,רעֶניוְׁש

 | ,טָּנ םּוצ טְּבייַרְמ רעֶגיוְׁש עֶיִּב א 1
 ,קאֵז ןייַא ןיִא ץעק  ייֵוְצ יו ןעֶנעֶז יזיֹוה ןייַא ןיא רּונְׁש ַא ןּוא רעֶניוְׁש ַא 2
 ,רָהוֿפ ןייַא ףיֹוא טיִנ ןעֶרְהאָפ ,רּונָׁש ַא טיִמ רעֶניונְׁש ַא 8
 ,רּונָׁש ַא ןעֶועֶועֶג ןייֵלַא לאָמַא ויִא יז זַא .ןעֶסעֶגרעֶפ טאָה רעֶניוְׁש יִד 4

 ,ריִהָט עֶנרעֶייֵא ןַא טְרעֶהעֶג .רּונָׁש ַא ןוא רעֶניִוְׁש א ןעֶשיוְצ 3 = 4
 סְרעֶיוׁש עֶיּבןֿפ ןעֶמ טְגָ רעֶמְרעֶיִפְׁש עֶלַא יד 8 ר
 : , שי יא יא ,ןעֶנייווְׁש 4 |

 יקָלח ןעֶטְסעּב םעד .ןעֶמ טְניִרְק ,טְגייוׁש ןעֶמ זַא 1 0
 ,טְרעֶרעֶג ּךיֹוא טְסייֵה ןעֶגיוְׁשעֶג
 4 ,םעֶּפע ְךיֹוא טְנייֵמ ,טְנייַוְׁש סאוָו רעֶד

 ּו ,טיִנ ְּךיִז ןעֶמ טְדעֶררעֶּפ ןעֶגייַוְׁש טיִמ
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 0 7 בי +: א יה ר יא ָּו

 200  לעמיװש

 : .ןעֶדעֶר ראַפ יוִו ,רֵכָׂש רֶהעָמ לאָמַא טְמּוק ןעֶנייַוְׁש ראַּפ 2

 סאָד -- - .ןעֶנאַוְסיֹוא טיִנ םֶהיִא לאָז ןעֶמ יניִטְכיִו רֶהעֶז זיִא סֶע סאוָו ,הֹוס ַא טְנייַמ ןעֶמ

 םראש םימעפ -- ..ירְלעֶג-ןיֲחי-אֹלש : ןעֶגייַוְׁש םעֶד ראֿפ .רַכָׂש םעֶד טפּור קלאָפ

 | ,('ב ,ויטק ,םיהבז) ותקיתש לע רכש לבקמו קתוש

 3 .רעֶסעֶּב ְךאָנ זיא ןעֶדעֶר .שונ יא ןעֶנייְַׁש 6
 } 17 ןעֶדעֶר :ןוֿפ ְךּוּפיִה רעֶד

 א א : : ןעֶרעֶר ןייֵׁש יוִו ,רעֶרעוֶוְׁש זיִא ןעֶגייַוְׁש ןייֵׁש

 י .רעֶמיווְׁש
 רעֶסיֹורְג רעֶד ןּוא) ,ןעקְנּורְטְרעֶד ףוס םוצ טרעִו רעֶמיִוָׁש רעֶסיֹורְנ רעֶד

 י (.טעיֶנְרַה'רעֶד טְרעוֶו קיִנְרעֶטעֶלְק

 .לעֶרְניווְׁש
 !לעֶדְניוְׁש ןּוא דֶרֶע ןּוא לעֶמיִה

 לנו ּוצ טְלעוֶו יִד ,סיֹוא ףיֹורעֶד ראָנ טְהעֶג רע סאוָו ,רֵחֹוס ַא ןוֿפ ןעמ טגאז יֹוזַא

 : רעש
 רע ויִא רֶהעוֶוְׁש ןעֶמְכעֶלְׁש ַא .ןעֶּבאָה ּוצ רעוֶוְׁש זיִא רֶהעוֶוְׁש ןעֶטּונ ַא 1

 .ןעֶּבאָרְנעֶּב

 - ּושעוָוְראָּב ןעֶמ טְהעֶג ,לעוֶויִטְׁש םֶרְהעוְֶׁש ןֶֿפיֹוא םיֹורַא טקיק ןעֶמ זַא 2

 4 ןעֶרעוֶוְׁש
 4 ,טְרְהעֶקרעֿפ טְקְנּּפ טֶּפֶא ויִא ,טְרעוֶוְׁש ןעֶמ סאוָו .םעֶד ףיֹוא }
 / - .ףיִלְרעֶוְׁש זיִא עֶמְלאַה .ְךיִלָרְהֶע ויִא ןעֶרעוְש 2

 .טֵהֹוׁש

 ,ןעֶּבאָה טיִנ הָמיִנְּפ ןייֵק ראָמ טֵחֹוׁש ַא 1
 עֶס ןייז ףיֹוא קעֶלְּפ א אָד ןעֶמ טְנייֵמ הָמִיִנְּ

 .עֶסקאַט-לעַּב רעֶד זיִא טֵהֹוׁש רעֶֶשְפְנְרע רעֶד 9
 שי עיִרְשַּכ םאָר ןעֶטְכאַפְרעפ ּוצ ןעֶמ טְנעֶלפ ְךעֶלְטְדעֶטְׁש עֶנייֵלְק עֶׁשיִסּר יד ןיִא

 נ ןעֶצעֶז וצ ׁשייֵלְּפ םעֶד ףיֹוא טְגעֶלְפ ,עֶסְקאַט-לַעַּב רעֶד ,רעֶטְנעֶּפ רעֶד ןּוא

 יב רֶע זיִא רעֶּביִרעֶד .טְקייִרעֶג קְראַטְׁש סאָד טאָה טייַל עֶמעֶרא יִד סאָו ,ןעֶויִּפ
 .ןעזעוֶועֶג טְסאַהְרעֶפ רֶהעְז קלאֿפ םעֶד
 + += 8 ן6צ 2 יי? ן 2 ד +

 עְקְטֶחֹוׁש
 שי ! םאַבייֵה טראָֿפ טְּבייַלְּב עֶקיְטֶחֹוׁש יִד

 אז ַא סיוא טְרָהיִפ ןעֶמ זַא ,םאָר טְנאָז ןעֶמ - .עֶטאָרְקעֶנַא ןַא ףיֹוא ְךיִז טְהיֵצעֶּב

 הָָר רָב - אט

 איט דא טע, ע א א : אי עי רישא : א
 עו א עא יי ר ר גיי בא 2 בר ןפעפװ = איר א צא טדשא טיר א יא יו בי



 ףיאפ
 רע טְסוש

 , | ,דּוׁש -ה
 -  ּיסְהיִא ןיִא טְהעֶג סאוָו ,רעֶד ראָג .טְשְמעוֶוְק ְּךּוׁש רעֶד ןעֶמעוֶו .טיִנ טְסייוֵו רעֶנייֵק

 ,ניֵרלּוׁש =
 !ףיֹורעֶד ּבייוַו ַא ְךאָד ְךיִא ּבאָה - הָמָׁשְנ יִד טאָנ גיִדְלּוש ןיִּב ְּךיִא 1

 טְלאָו רָע ןּוא תֹובֹוח ְּךַס ַא טאָה סאָו ,רעֶנייֵא טְנאָז סאָד + טְראְָנעֶדעֶר עֶטְּפאַהְצְרעֶׁש

 | ןוׁשיֵמ א יאֿפ ּבייַו סאָד ןעֶּבעֶגעגְנָא ןרעֶג
 ,שייֵלֿפ סאָד בָצֹק םעֶד ןּוא -- הָמָׁשְנ יִד טאָג גיִדְלּוׁש זיִא רֶע 9

 ,בֹוח-לַעַּב ןעֶסיֹויְג ַא ןוֿפ סאָר טְנאָז ןעֶמ

 ,רעֶגיִדְלּוׁש
 ,רעֶניִדְניִז ַא יוִו זיִא ,רעֶגיִדְלּוש ַא

 ,פ בֹוה-לַעַּב .לְגרעֶפ

 ,םֶּנִה-רֵמֹוׁש
 ,רעֶטְכייֵלְנְנעֶה ַא יו זיִא םֶנִה-רֵמֹוׁש ַא 1

 .םיִנ ךיִא הָטְׁשְרעפ טְראָוְכִפש סאָד ==
 ,םיִּנָּכ טאָה .םָנִח-רֵמֹוׁש ַא 2

 .רֵכָׂש ןייק טיִנ רעֶּבָא ,היָמ יד ראָנ טאָה רֶע .ה .ד

 : ,אֵנֹוׂש

 טיִנ םֶהיֵא טְּבייֵה ןעֶמ רעֶּבָאפ .ןעֶייִרְֿפ טיִנ ְּךיִז ןעֶמ ראָט ,טְלאַפ אֵנֹוׁש רעֶד זַא 1
 (.ףיֹוא

 ,(זיי ,דיכ ,ילשמ) הֶמְׂשִּת לַא ְךְבֵיֹוא לֹופְנִּ

 ,םִטְכעֶלְׁש םֶהיֵא ייַּב ְךיִא רעֶדִיֵא .ןעֶהעֶז םֶטּוג ריֵמ ייַּב לאָז אֵנֹיש רעֶד רעֶסעֶּב

 ,רעֶטְסוׁש
 !רעֶטְסּוש ןייק טיִנ ךיוא ןיִב ךיִא 1 ==

 ,לָנרעֶּפ -- .טיִג ךיִז טְזאָל רִע ןיא ,ןעֶצעֶזְקירּוצ םֶהיֶא ליוִו ןעֶמ סאָמ ,רעֶניֵא טְנאָז יֹוַא

 ו תרספו

 ,םעוֶוְראָב עֶהעֶג םֵרעֶטְסּוש עֶלַא
 - .עֶמעֶּפאָל רעֶד וֿפ טְרעֶר רעֶקעֶּב רעד עֶטעֶמאמ רעד ןוֿפ טרעֶר רעֶטְפּוש רעֶד 8

 .םעֶר ןוֿפ טְרעֶר רעֶכיִלְטיִא -- ע. 10/818 = עֶשעֶּפאָל ;ע. אטקצוס = עֶטעֶּפאָק

 .ןעֶטְסעֶּב סַא טְהעֶטְׁשְרעֿפ רָע סאוָו
 ,רעֶָלאָטְס רער לֶמֹוי רעֶריינְׁש רעֶטְסעֶּב רעֶּד זיִא סרעֶטְסּׁש עֶלַא ןעׁשיְִצ 4

 ,טראוָוְכיֵרּפְׁש סעֶטְפאַהְצְרעֶׁש .-- { 81018/2 == רעֶיִלאָטְפ |



 ר

 .טְדאַמְׁש =
 ,געוֶוַא טיִנ ריִביִס ןייק ןעֶמ טְקיִׁש טְדאָטְׁש עֶצְנאַנ ַא 1

 סאָד טְנייֵמ ,רעֶּביִרעֶד ,ןעֶֿפאָרְטְׁשעֶּב ּוצ עֶלַא רעוֶוְׁש זיִא ,טְגיִדניִז לָהְק ץְנאַג ןעוֶו

 : ,ריִחָי ַא יו ,ןּוהְט ּוצ סעֶּפִע ןייַז ריֵּמַמ -ִהעֶמ לֶהְק ְךיִז געֶמ ,טְראוָו ּי
 ,םעֶנעֶנּוׁשְמ רֶהיֵא טאָה טְדאַמְׁש עֶכיִלְטיִא 2

 .שֶרֹוח ַא ריִמָּת טְלְהעֶפ .ןעֶריֹוּבעֶג זיִא ןעֶמ ואװ .טְדאָטְׁש רעֶד ןיִא 8
 8 ןופ ןעֶשיִנעֶמ רייה '(  -ֶהיֵאא טיִמ לִפְׁשִטְרא) יריִיָא! ׁשֶרֹוח םעֶד אָד טְנייֵמ ןעֶמ

 | היא טאְַׁשנַא יהי ןְרעְֶנַ םעֶר רעֶניִא יז ןעֿפר טְראָמְׁש
 ,ןְרעֶטְמאַל ַא יוִו ויִא לעֶטְרעֶטְׁש ןייֵלְק א

 טְהעֶז ןעֶמ .ה .ד ,ןְרעֶטְמאַל א יו ניִטְכיְְרּוד יֹוזַא זיִא לעֶטְרעֶמְׁש ןייֵלְק א -

 ,טְראָד ְּךיִז טּוהָמ סֶע סאוָו

 | ,רעֶרְהיִפ-טְראָטְׁש
 ,דְנעֶה עֶנעֶכאָטְׁשְרעֶּפ טאָה רעֶרְהיִפ-טְדאָמְׁש רעֶכילְטיִא

 רֶלעֶג סלה ןעֶּבעלְק רֶנאַה ןייַ ןיִא ריִמָת טְּבייַלְּב סֶע .ה .ד
 ,ךאָטְש

 .ךאָל ַא טְכאַמ .ְךאָטְׁש ַא }
 אָר ןיא ְּךאָטְׁש א טוהט סע סאוָו ,טְקְנעֶרק סע סאָו ,טְראָו-ְךאָטְׁש א טְנייֵמ ןעֶמ

 : יִדאָמְׁש ןייק טיִנ טיִנ םִע זַא ."!ְךָאי טיִנ טְגאָז ןעֶמ
 5 ןֶעייֵרְׁש טרעפ

 | ,ןייַרַא תָּבִׁש ןיִא 2 ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע 8
 יװ ֹזַא ,סְנעוְרעֶטְנא סְטְכאַניּוצינאַטייַרפ ְךיז טְגיִטעֶּפְׁשְרעֶּפ רעֶנייֵא ןעוֶו

 יָּבַקְמ ןיֹוׁש טאָה ןעֶמ ןעוֶו ,טייֵבְרַא .לעקימׁש סאָד גיִטְרעֶפ טְכאַמ סאָו

 12 תָּבַׁש .לנְרעֶפ -- ףעֶנעוֶו - לט68

 יי עי : יז וו : 0 + : 2 | 5 0
 6 א יא 2 1 צ ט: : : א : : : יא רֶפוׁש

 יב יי טעקע יי יי עי יי יט רע עי יט טיי טיי יי בע לאטא יי איש עי

 ,רַפֹוׁש
 !ַחיִׁשָמ לֶׁש רָפֹוׁש ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶּבעֶלרעֶר ֹוזַא לאָז ְךיִא

 ,תָמָא םעֶד טְגאָז ןעֶמ זַא ,ןרעֶכיזרעֶפ ליוו ןעֶמ ןעוֶו ,הָָובְׁש סְלַא

 ,ףָתוׁש
 | עִיְַּבאַרָג א יוִו זיִא ףָּתּוׁש ַא

 .ה ְךִי ּוצ ראָנ סעֶלַא טְראַׁש ףָּתּוׁש רעֶד .ה .ד -- ץ. 8ז8016 == עיְִּבאַרְ

 .ןעֶצּונ ַא סיֹורַא םֶהיֵא טמּוק סע

 ,תּומָּתּוׁש
 ,הָּכַמ ַא -- טּונ זיִא תּופְּתּוׁש

 ך ףתוׁש א םִנעֶטְסְניִנעוֶו טאָה ןעֶמ זַא ,םונ ריִמָּת זיִא טְּפעֶׁשעֶג טְנעֶלְׁש ַא ייֵּב

 יִקַיָה םעד ןעֶנאָרְמ טְפְלעֶה



 יקְראטש | 09

86081 . 
 ,ןעֶבְראַטְׁש --- -

 !ּביֹולְנ - ןעֶּבְראָטְׁשעֶג :טְגאָז ןעֶמ זַא 1
 עֶטְכעֶלְׁש א ןעֶלְהעֶצְרעֶר טְרעֶה ןעֶמ זַא .ה .ד -- .(ב ,'ל -,ןיטינ) .רשא -- תימ ךרבה

 .תָָא ירא יז זיִא ,הָׂשְּ
 יי ןעֶמ ראָנו ,ןייַא טיִנ ןעֶמ טְצְלאַז .טְּמְראַטְׁש ןעֶמ וא 2

 (.ןעֶּבְראַטְׁשנ זּומ רעֶמְלַא ןַא ,(ןעֶּבְראַטְׁשנ ןע ק רעֶגְּוי ַא
 .םְנעֶטאָרְּבעֶג רעֶּביִל ןיֹוׁש ְךיִא םִע ,רעֶגנּוה ראֿפ ןעֶּבְראַמְׁש לאָז ְךיִא רעֶדייֵא 4

 .עֶטְסעֶּב סאָר ןעֶכ אֵז ייווְצ ןּוֿפ ס סיֹוא ְךד טָּביֹולְק ןעֶמ ןעוֶו

 !ןעֶּבְראָטְשעֶג יוִו רעֶסעֶּב ץֶלַא
 .קיִלָנְמּוא סיֹורְג ַא םֶהיֵא ְךיִז טֿפערט סע סאו ,ׁשְנעֶמ ַא ְךיִז טְפייֵרְט םעֶד טיִמ

 ,ׁשֵּדְקָה ןיִא רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא רעֶדייֵא יָה רעד ןיִא א רעֶהיִרְפ רעֶסעֶּב (

 .רעֶיז טי ןעֶבעֶל םעֶד טיִמ ןעֶמ זיִא .עֶמיקעֶפיֹוא זיִא ןעֶּבְראַמְׁש םאָד טז } 

 טיִנ ץְנאַרקעֶפַא ןייק ןיִא ּוליִפֲא טיט ןיראֿפ יז ןעקןעֶמ זַא ,סעוֶואמאַק ןיִא ןעֶמ טְנאז

 שפ

 שז

 ןרעֶכיִזעֶפ

 ,ראָנ ְּךיִז ןעֶמ טְּבאָרְנעֶּב ,ןעֶּבְראַטְׁש םעֶד טיִמ 8
 .עָטְסְנְרַע סאָד ראָג ןיֹוׁש זיִא ןעֶּבְראַטְׁש .ה ,ד

 ,ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶּבעֶלְרעֶד טיִנְראָנ לאָז ןעֶמ 9
 .טפאַהְצְרעֶׁש :

 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ףיֹוא קיִרּוצ טיִנ טְמּוק ןעמ ויִּב ,רעֶהירְפ טיִנ טֶּבְראַטְׁש ןעֶמ 0
 ,הָנרְדַמ
 .סיֹוא ְךיִז ןעֶזאָל תֹוחֹּכ יד ןּוא ׁשיִרְניִק ןעֶמ טְרעוֶו רעֶצְלֶע רעֶד ףיֹוא לי

 ,םיֹוא טיִנ רֹוּד ןייֵק טְּבְראַמְׁש סֶע 1

 עֶנעֶנייֵא ר דיִמָּת ְּביילְּב ְלעוו יִר .ה .ד
 ,יִנ ןעֶמ טְּבְראַמְׁש טייַצ רעֶד ראֿפ ןפ

 ,טְרעֶׁשעֶּב םעֶנייֵא זיִא סֶע ןעוֶו .םְלאַמעֶד ראָנ טְּבְראַטְׁש ןעֶמ .ה .ד

 ,ןעֶּבאָה יִנ ַחּול ןייק ןעֶמ ףְראַד ןעֶּבְראַטְׁש םוצ 2
 ,טייַצ לאָמ עֶלַא ןעֶמ טאָה ןעֶּבְראַטְׁש וצ 4
 ,ןעֶניִפעֶג יוִו רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא סע ויִא .דְנעֶנּוי רעֶד ןיִא ןעֶמ טְּבְראטְׁש 8

 ,םיִנ ןעֶמ טְמיווְרעֶפ ןעֶּבְראַטְׁש 6
 ,3 הָּנּותַה .לֶגיעפ

 ,קְראַטְׁ
 (.םִע טְלאַה ןעייִרְד ןיִא ןואנ .רעֶקְראַטׁש זיא ןעֶיווצ ןיִא 1

 ,(ביי יד תלהק) .קָחָנִי הָרְהְמִּב אֹל ׁשֶּלְׁשֶּמַה טֹוהַהְ

 ,טיִנ רעֶנייֵק זיא ןעֶזייַא ןוֿפ רעֶקְראַטְש 9

 1 : =: יי יא ןא
 טי יי ירא אשי טיר יי

 טש 7 יא יי 4 בייניש שי 4 יש יא 1 יי יריד יד יי

 עי 1 : 0 רעשט שה : יא :
 הע יש יא
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 רע עֶר

 : יב (עֶלעֶדרעֶפ ןיילק א ַײֿפ :רעֶדָא) א ןוֿפ רעקראטש

 א ןעֶק יַחֹּכ ןייַמ רעֶּביִא זיִא םָע סאָו רעָּבָא ,ןילנעמ סאו 2 ּוהְט ְךיִא .ה .ד

 ,רעֶקְראַטְׁש

 .טְּפעֶרעֶג דִומָּה זיִא רעֶקראַטְש רעֶד
 | ,בוטְׁש

 ּםעֶנְק ןֶהָא עֶטאַפאק ַא ןּוא ,טיִנ הָריִּד עֶטּונ ןייק זיִא רעֶטְסְנעֶפ ןֶהָא ּבּוטְׁש ַא 1
 | ,םיִנ דֶנָּב ןייֵׁש ןייק זיִא

 עז עֶטאָּפאק יִר ןיא ,הָבָ סאָד ןעֶמ טֶעיִמ הָריּד == עֶטאָפאק
 0 | .םיִכיֵרְכַּת יִד

 לעב ַא ןעֶּבאָה ףְראַד לאַטְׁש ַא ןּוא .עֶט'תִיּבַד-לעּב ַא ןעֶּבאָה ףְראַד ּבּוטְש ַא ?
 .תִיָּבַה

 ,ּבייוו ַא ןעֶּבאָה ףְראַד ןאַמ ַא ןּוא ,ןאַמ ַא ןעֶּבאָה ףְראַד ּבּוטש ַא 8
 ,גיִנעוֶועְניִא טְנעֶרְּב רעייֿפ םאָד סאוָו ,ּבּוטְש רעֶד ּוצ זיִא העוָו 4

 עז שעל זּומ ןעֶמ זַא ,הַנָּנַס יד טינ טְהעֶז רעֶנייֵק לייוו

 4 !ּבּורְ ןְרטְטְסְנפ ַא ןיִא ,ּבּומְׁש רעֶגיִטְכיִל ַא ןוֿפ

 : ,ןעֶמיֹוט ַא רעֶּבייַ-נאָלְק יִ ןעֶגייועּב יז
 3 יו ןעֶסיֹטְׁש

 ,טְגְנעֶה לעֶדיֿפ רעֶד ּואוו .ְּךיִז טְפיֹוּטְׁש רֶע 1
 יְךאַו עֶטְסְכאַפְנייֵא יִד סֵּפֹוּת רעֶווְׁש זיִא רֶע סאוָו ,הָמֹוׁש ַא ןיֿפ

 ,םיֹוטְׁש ַהֹּכִמ ְּךיִ כוש רֶע 2

 - רעֶכיִלְטיִא סאוָו ,ְךאַז ַא רֶעַׁשְמ ְךיז זיִא רֶע סאוָו ,םעֶנייִא ןוֿפ סעֶואַמאק ןיִא ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא

 0 ,םֶכָה רעֶד ויִא רֶע ראָנ זַא ,טְנייֵמ רָע ןּוא ,יִז טְסייוו

 ,רעֶמּוטְׁש
 ,ןעֶדעֶר ךס ַא ןעֶליוִו עֶמּוטְׁש עֶלַא

 ןעֶפְּׁש
 . ,ןײרַא ץיִה רעֶד ןיִא ּפאק ןעֶקְנאַרְק םעֶד טיִמ טיִנ ְךיִד ּפּוטְׁש

 ,ןעֶנעֶמרעֿפ ןיִטיִמ רעֶרָא רֶנּועֶג .ןְמיִמ רעֶכיו ץְנאַג ינ ןייֵלַא זיִא ןעֶמ 0 הר

 ןעֶכאַנ עֶכילְרְעֶּפעֶג ןיִא ןעֶׁשיִמְעיִדַא שיִנ ךִז ןעו

 ,רעֶייַו רעֶד ְהעֶג יֹוזַא ,רעֶנייֵטְׁש םעֶד ְךיז טְלעֶטְׁש ןעֶמ יו
 ט-ךימ ןעֶלעֶטְׁש ,לגלעָפ - .סע טְהעֶג יֹוזַא ,זיֹוח סאָד טְרְהיָפ ןעֶמ יוִו .ה .ד
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 ןייֵטְׁש א

 יב טיי א יע ערע בעת עליטע יע עט עי

 ליטְׁש

 םּוראוָו ,לעֶמיִה םעֶד ןוֿפ ןייֵמְׁש ןייק טיִנ טְלאַֿפ םִע סאו .קיִלְג ַא 1
 ,טעֶנרַה'ְרעֶד ןעֶׁשְנעֶמ ְּךֵס

 אֵז עֶטֶס סְנילְנְהעוֶועֶג יִד רעֶּביִא ְךיִז טְרעֶדְנּואוו סאוָו ,ראַנ ַא טְגאָז יֹוזַא

 סקאוַועֶּב ְּךיֹוא רֶע טרעוֶו ,טְרָא ןיי ַא ףיֹוא טְניִל ן ןייטְׁש רעֶד זַא 9

 שש
 ,אָד רָע זיִא טְראָד .ןייֵמְׁש א טֿפְראוַו ןעֶמ או

 .1 ייוֵוְצ .לְנְרעֶּפ -- .ןייַרַא הּוטעֶמּוא ְךיִז טְּפּוטְׁש רֶע סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןוֿפ

 .ןייַלַא ְךיִמ רֶע טֿפערט .ןייֵטְׁש ַא טְלאַֿפ סע ּואװ 4
 ,םֶהיֵא ְךיִז ןעֶּפעֶרְט ןעקילְנֶמּוא עֶלַא סאוו ,רעֶנייֵא ְךיִז טְנאָלְקעֶּב יֹוַא

 ,ּביֹומ ַא יו ,ליִמָׁש זיִא רֶע 1

 גיד
= 

 .טיִנ ןעֶלְהאָמ רעֶגייְֵׁ עֶטְראַה ייֵוְצ 2

 ,ןעֶכיילְגֶ ָסיֹוא טיִנ ְּךיִז ייֵז ןענעק ,טְדאַּפְׁשעֶגְנייַא ןעֶנעֶז םיִדָדְצ עֶרייֵּב ןעוֶו 4

 ג יי
 ןעֶפיִטְט

 שת 7 היל ניי =

 ַא טְלאוָו רֶע

 ִמ ןע

 ןעֶליִטְׁש ַא ראֿפ ןּוא דְנּוה ןעֶליִטְׁש ַא ראַֿפ ,רעֶסאַוו ליִמְׁש ַא ראַֿפ ?

 ןעֶמיִה יז ןעֶמ
 ,רֶעיֹוא ןַא ןיִא יו .ליִמְׁש 4

 ,רעֶטּומֿפיִטְש
 .רעֶטּומְפיִטְׁש רעֶטּוג ַא ראַפ לֶהּוטְׁש ןייק אָד טיִנ ְךאָנ זיִא ןְדעדוִג ןיִא 1

 ,אצ. 8 .לֶנְרעפ

 ספ ,רעֶטּומיִד ְךאֶטְש ַא ןיִא רעֶטּומֿפיִטְש א

 .עוואק ןוֿפ

 .עטְסְנְרעי סאָד ןעֶנעֶז עֶרייּב

 .רעֶטיִׁש טיִג - רעֶטּומֿפיִטְש ַא 4

 .ןעֶסעֶ) ּוצ גראק דֶניִקְפיִטְׁש סעֶד טיִנ יִז .ה .ד

 טְהעֶטְׁש רעֶטּומְּפיִטְׁש רעֶטּונ ַא ראַפ

 גייקְךאָנ שְציִ הֶּתַע-תעָל רעֶּבא ,טייֵרְנעֶנְנָא זיִא .לֶקּוטְׁשי יִד .ה ;ד
"++ 

9 

 .ןֶפיִטְׁש

 ,אצ- 1 לע

 !ְךאַז יִד בָא טיִה ןּוא -- .ְךאַל ןּוא ףיִטְׁש
 היל סעֶד ןיִז ןיִא ּכאָה דאָנ ְךיִלייֵיָפ ןּוא גיִטְסּול ןייַז טְסְנעֶמ .ה .ד

 עשר אשר עט

 ןיִא לֶהּוטש עֶנעֶדְלאָנ ַא

 סאָד ןּוא יייֵט ןּוֿפ עֶטְׁשְרעע סאָד דְניִקְפיִטְׁש םעֶד טיִג רעֶטּומְפיִטְׁש ַא

 ןקעד זי

 ,ואָרְנ םי

 לאז אֵנֹוש

 עֶטְצעֶל



 : אב : : : סזןכ

 יי ,קיטְש א
 | ,קיִלְנ םאָד רעֶסעֶרְג ץֶלַא .קיִטְׁש סאָד רעֶסּואיִמ סאוָו

 ןָתֶה ןעֶכייֵב א ןּוא ןעֶמּג ַא טְמיקעֶּב יִז סאָו ,הֶּלִּכ עיִסּאיִמ .ַא טְנייֵמ' ןעֶמ

 ןָמֶׂש
 ,ןעֶליִּפְׁש טיִג ְךיִז ןעֶמ ראט ןְטֶׂש ץטיִמ

 ,ס *ס .לְגְרעֶפ

 /  ףעֶהעֶטש
 ,טיִנ ןעֶמ טְנאָז טְראָד ,טיִנ טְהעֶמְׁש סע ּואװ 1

 ראָנ ייֵז טְנאָז ןעֶמ סאוָו | ,תֹוַּמְּת עֶסיוִועֶג ןעלהעֿפ םיִרֹוזֲהַמ רעֶדָא ,םיִרּוּדיִס עֶכְנאַמ ןיִא

 .תֹוּכְרְק עֶסיוִועֶג ןיִא

 ,ליִרּוּדיִס סעֶמאַמ ןייַז ןיִא טיִנ טְהעֶטְׁש סֶע ס

 טאָה רע סאָו .םיִנָהְנִמ עֶטְלַא יִר יב דיִָּפ ְךיז טְלאַה סאָו .םעֶניִא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָ יֹזא
 .-סיֹורַא .לָנרעֶפ -- .סעֶייִ סעֶּפעןוֿפ ןעֶסיוִו יִנ ליוִו ןיא ןְרעֶטְלֶע יד ייַּב ןעֶהעֶועֶג

 .ףעֶטְלאַהּוצ ;פ ןעֶהעֶג
 | .ּךעֶלְסיִפ עֶׁשְרענְהיִה ףיֹוא טְהעֶטְׁש רֶע 8

 ו .סיִפ עֶכאַוְׁש ףיֹוא ,ה .ד

 ו .ָנאַׁש עֶנענייַא ןייַד ןעֶרעֶה טיִנ ּוד טְפעוֶו .דְנאַו רעֶד רעֶטְניִה שיִנ הָטֶׁש 4

 : | .(ךיז ןעֶלעֶטְׁש
 : ,ןעֶמ טְהעֶטְׁש יֹוזַא .ְךיִ ש ןעֶמ יז 1

 : .רעֶנייֵטְׁש .לֶנְרעֶפ

 ,ףִלֵא רעֶד ייֵּב א די טאָה רֶע ?

 4 .טרָא םינוֿפ יִנ ְךיִז טְרְהיִר ןּוא ּביֵהְנֶא םייַּב דְלאַּב טְלעֶטְׁשעֶג רעֶדיִנַ ְּךיִז טאָה רֶע .ה .ד

 .ףיֹורַא םיֿפ יִד טיִמ ןּוא .ּבאָרַא ּפאָק ןְּטיִמ ְךיז טְלעֶטְׁש רֶע
 " ןעֶרְהיפסיֹא אַז ַא טְלאַעֶג טיִמ ליוִו רֶע סאָו .ַָעָׁשְנעֶמ ןעֶטְאַפְׁשעגְניא ןַא ןוֿפ

 צ .רעֶרְעֶטְׁש
 / ןעֶייֵרְג עֶנייֵמ טיִמ רעֶדְנעֶטְׁש ןייֵמ

 - -עֶנייֵא ןַא ןּוא טאָטְׁש ַא טְפיֹוקעֶג ְּךיִז טאָה סאו ,ראַדְנעֶר ַא ןעֶּבאָה טְגאָועֶג לאָז סאָר

 .רעֶנייֵק ןייש םֶהיֵא ראָט רעֶּביִרעֶד זַא ,טְנייֵמעֶג טאָה ןּוא . ,לֶהּוׁש ןיִא עֶדְנעֶטְׁש םעֶנ

 נייג ענעֶגייֵא עֶניינןעֶנאָ יצ ןעְֶהעֶוֿפ ׁשִנ
 ו ,ןעֶקעֶטְׁש

 2 ,ןעֶקעֶטְׁש רֶע טְּבייַלְּב .דְנאַו רעֶד ןיִא ןעֶקעֶטְׁש א טְֿפְראַו ןעֶמ זַא 1

 7 :ׁשֵרְרִמ רעֶד טְנאָז ְךיֶלְנְהֲע -- ."עֶּביֵלְּב ןעֶקעֶטְׁשי ןוא "ןעֶקעֶטְׁש א. ןעֶׁשיוִוְצ ליִּפְׁשטְראוָו
 ּׂ . איי קלב ,אָמֹוחנת ,'כ השרפ ,הבר רברמב) ,ייאק הירקיעאו ,אריואל ארמוה קודז - סב 7
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 א לא יא יא וטטש ר
 4 זבתח

 ! 'ךוחש 2

 .ןח ְךיֹוא רֶע טאָה .ןייֵש ןָא ןעֶקעֶטְׁש ַא טּוהְט ןעֶמ זא
 5 םעֶנעֶּב ;ןעֶּבאָּב:ְךנהַע

 .ליֹומ ןיִא גְנּוצ יִד יוִו ,רֶהעֶמ טפְלעֶה דְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶקעֶטְׁש א
 .דעָר עֶטּונ טיִמ יו ,סיֹוא רֶהֵעָמ לאָמַא ןעֶמ טָרָהיֿפ ןעֶוייִּב טיִמ .ה .ד

 2 .ןעקע ייֵוְצ טאָה ןעֶקעֶטְׁש ַא 4
 דיֹוא ןעק רע זא רעֶנעֶי טרעֶפְטְנֶע ,ןעֶגאַלְׁש ּוצ םעֶנייֵא ןעֶקעֶטְׁש ַא ףיֹוא טְּבייַה ןעֶמ ןעוֶו

 ,ןעֶקעֶטְׁש א ךיֹוא טאָה רע: ְךיִלְמעֶג ץק ע עֶנעֶגייֵא יד
 .ןעֶציִזְרעֶפ ּוצ םיִנ יִּבַא .ןעֶציְִׁש ּוצ ןעֶקעֶטְׁש ַא ןוֿפ יאַדאְּב ס

 ַא טָכּוז סאוָו ,דיומ עֶמְלַא ןַא שְנאָז ֹזַא -- ע. טסצ = יִּבַא געי עס6ה) == יאֵדאַּב

 .טֶכיֵל טיִמ ןָתָ
 ,דְנּוה ַא ןעֶמ טְניפעֶג .ןעֶקעֶטְש ַא ףְראָו ַא טיִנ ןעֶמ ואװ

 .18 דָנּוה .לֶגרעֿפ

 ,קיִרָטְׁש
 ְּךיז רֶע טְסייֵר טְראָד .ןיִד ויִא קיִרְטְׁש רעֶד ּואװ 1
 .ןעֶהיִצְרעֶּביִא לעֶקירְטְׁש סאָד טיִנ ראָט ןעֶמ 2

 .ןעֶצאַלְפ טְכייֵל ןעק,סָע םּראָו
 ןיֵלַא ןיוש ְךיִא לעו ןעֶהעֶרְד .לעֶקָירְטְׁש סאָד ראָנ ריִמ טְלאַה !םֶלֹוע לָׁש ֹונּבַר 4

 ּוצ סאָו טיִמ ,לעֶטיִמ יִר ןעֶּבעֶג ראָנ םֶהיֵא לֶאָז רֶע ,טאָנ ּוצ רעֶלְרְניִוָׁש א טעֶּב יֹוזַא

 ןעְְנוׁש

 ,ןעֶקעֶרְטְׁש
 (.ןעֶקעֶד :רעֶדָש ןעקע יד ְךאָנ יןעֶקעֶרְטְׁש ְּךיִו וּומ ןעֶמ

 ,ךּוּדיִׁש

 ,ינֹק םיהְּפַּכ רעֶד ףיֹוא ןעקוק ןעֶמ לאָז .ְּוּדיִׁש ַא טּוהְט ןעֶמ זַא
 ,יקּוחְי ,אָיְנּודְג ,ןְרְקָי : ןוֿפ תֹוכיֵּתייׁש'אָר זיִא ייֵנְקי

 ְךאָנְרעֶד ְּךיִז טעֶו ןעֶמ ןעֶמעוו טיִמ .ןעֶהעֶז ןעֶמ וּומ .ּךּוּריִׁש ַא טּוהְמ ןעֶמ זַא 2
 ,ןעֶהעֶגעֶצ

 ןעומ טעוֶו ְךּיִׁש רעֶד ןעֶוו ,ןיז טעוֶו סֶע יוִו ,ןעֶרעֶלְקעֶּב רעֶהיִרְפ ןיֹוׁש זימ ןעֶמ .ה .ד

 .ןעֶהעְֶָּ
 .רֶחאועֶג ןעֶמ טְרעוֶו ,רֶהאָי ַא ְּךאָנ ;טּוג ויִא ,טּוהְט ןעֶמ סאוָו ָךּוּדיִׁש רעֶכיִלְטיִא
 ,ןעָׁשיִמְנייַרַא טיִנ ךיז ןעֶמ לאָז ְךּוּדיִׁש ַא ןיִא

 .םיִמָּׁשַה ןִמ גּויִז ַא יִאְדוא זיִא םָע לייוַו

 ,םּויַק ןייק טיִנ ןעֶּבאָה םיִכּוּהיִׁש"דְלעֶג עֶלַא 2
 .רֶלעֶג ףיֹוא ר א ג טקּוק ןעֶמ ןעוֶו .ה יד

 ן-



 ןעֶטיִׁש

 .ןעֶטיִׁש

 .(ץֶקָׁשּו ץעֶגייֵׁש

 ,ןעֶנאַלְׁשְסיֹוא טיִנ ןעמ ראט קאַּבאַט-קעֶמְׁש ַא ןּוא ְךּוּדיִׁש א 6

 - ףידיִׁש ַא ןָא טְנאָלְׁש ןָכְרַׁש ַא זַא רעֶדָא ,קאַּבאַט-קעֶמְׁש א טיִמ רֵּבַכְמ זיִא דעֶנייֵא זַא

 טי .ןעֶנאזְבַא דְלאַּב םיִנ ןעֶמ לאָז

 ּו .ףיו ֹורַא ןעֶמ טְכיִרק ,םּורק םֶהיֵא טְלעֶטְׁש ןעֶמ זַא ; רעֶטיל ַא יוִו זיִא ְךּוּדיִׁש א ?
 ראָג ןעֶסאַּפ יז זַא .ְּךֶז טְכאַד סע סאוָו ,םיִרָדְצ ייוָוְצ ףיוא-נדּוצ כִׁש רע רעד טְרְהיפ לאָמַא

 ,סיֹורַא טיג יאקוד ךיוּדיִׁש -עֶד טְמּוק ףֹוס םּוצ ,-עֶדְנַאְנייֵא-;-וצ טיִנ

 /  .דְמעֶרְּפ רעֶד ןיא הָבִנָנ ַא םייָה רעֶד ןיִא ןּוהְט ןעֶמ לאָז ְּךּוּדיִׁש א 8
 | ,('ה השרפ ,ילשמ שרדמו .וריעמ ותטיאש ימ ידשא :ׁשֶדדַמ רעֶד ְךיֹוא טְנאַז ְךיִלנְהִע

 .ַא ראַפ רעֶדָא .ריִבָג ןעֶמיֹורְג ַא ראֿפ ראָנ זיִא ןייַז קנאַרְק ןּוא ןּוהְמ ָךּוּדיִׁשַא 9
 .ןאַמְלעֶטיִמ ַא ראַֿפ טיִנ רעֶּבָא ,ןֶצְּבֹק ןעֶסיֹורְג

: 

 , ייעָניִרעֶפ םיִנ ְךִז סֶע ןעק ןאַמְלעֶטיִמ א ןּוא דֶלעֶג ּךֵס א ןעֶטְסאק ןעֶכאַז עֶרייֵב לייַ
 .תּונָמַחר רעֶכיִלְטיִא טאָה רעֶּבְא ןֶצְּבִג םעֶד ףיֹוא

 יֵניֵטְרעֶּפ דיִמָּת טייז ןיי ַא ףיֹוא זיִא ְךּוּדיִׁש רעד 0

 9 דַצ .לֵגְרעֶפ

 .ןֵבְדַׁש רעֶד יו סיֹוא טְהעֶז ְךּודיִׁש רעֶד 1
 !ְךאָנ רעֶּבָא טֶּבעֶל תֵמ סאָד - ְךּודיִׁש ַא .אָי 2

  ןּוא ןעֶועוֶועֶג הוט ְךיִז טאָה ןֶכָרׁש -עֶד סאוָו ,רעֶנייֵא טְרעֶפְטְנֲעעֶג לאָמַא :טאָה סאָר

 -טְּבעֶלעֶג ְךאָנ טאָה ּבייַַו קְנאַדָה ןייַז עֶׁשְטאָה .ְךּוּדיִׁש ַא טְדעֶרעֶג םֶהיֵא טאָה

 ו !ןעֶדאַׁש טיִנ ְךּודיִׁש םּוצ ריִד טעֶו סֶע 9

 מיל ַא טְכאַמעֶג ןעֶבאָה ייֵז לייוַו .ּךיִז ןעֶקְנעֶרְק ייֵז זַא ,טייל עֶנתי ןעֶמ טְסייֵרְט יֹוזַא

 .רעֶלְהעֶפ
 .רעֶרניִק עֶבייֵלְנ םיֹורַא ןעֶמּוק םיִכּודיׁש עֶמּורְק ןוֿפ 4

 ,אז 7 :יִלָנְהִע

 ,קאז ןעֶניִדְרעֶכעֶל ַא ןוֿפ יוִו .םֶהיֵא ןוֿפ ְּךיִז טיִׁש סֶע }
 .ליֹומ ןייַז םיֹוא לעֶרעֶּפ ְךיִז ןעֶטיִׁש םִע 2

 .רעֶטְרעוֶו עֶנייֵׁש טְדעֶר רע סאוָו ,םעֶנייֵא : ןּופ ןעֶמ טְנא ְגאָז

 (.רֶעייֵא טיִמ ץאק ַא יו ...: ראַו) .סיֹורַא לעֶּבְרַא ןַא ןוֿפ יוִו ,טיִׁש רֶע 8
 .טְראוָו םוצ ןעֶמּוק םִיַנ םעֶנייֵק טְזאָל ןּוא ליָֿפדּוצ טְרעֶר רעֶנייֵא ןעוֶו

 יא יע עי ר א

 ' ִצ א : : : ז

 .רעֶטְסּוׁש ַא ראֿפ .ּבָא ןעֶמ טיִנ .ץעֶגייֵׁש ַא זיִא ןעֶמ זַא }

 הָבאָלְמ-לעּב ַא-נ-וצ בָא ְךיִָעוועֶג ןעֶמ טיִנ,ןעֶנרעֶל םינ ןעֶליִו סאוָו עלי

 אט א יי א ר א א יי ר יט א

 יו
, 
6 



 סעֶסיִׁש 78

 .לעבייט ַא עֶקוויִפיִּפ זיא ,לָכֲאַמ א זיא ןְהאֵמ טימ םיִצְקְׁש זַא
 -  עֶנייֵלמ ןופ לֶכָאמ א "ןְהאָמ םיִמ םיִצקׁשיי זיִא .רֶנאַלְּר ןיִא ךיינְרעֶּפ רעֶטְּפאַהְצרעֶׁש א

 : קיִנְּפּורְק .לְָעֶפ -- .גינאָה טי ןוא ןְהאָמ טי ְךעֶלְנימ
 : .טיִנ טְליִג י!ץעֶגייִׁש, קיִרּוצ 2

6 3 : : 

 : .ןייַרַא דאַּב ןיִא טְהעֶג '!ץעֶנייֵׁשי קירוצ 4

 ,נּוניִדיילעֶּב עֶנעֶנייֵא יִד קיִרּוצ טְרעּפְטְנַע רעֶנייֵא ועָו ,ןעֶמ טכיֹורְּבעֶג ןעֶטרַאָסְנעֶרעֶר עֶרייֵב
 ; . . . 3 א } 4 5 : : 5: : : 5: ר א טי

 ו .טְגָזֶג טְׁשרע ןיֵַא םֶהיֵא טאָה ןעֶמ סאָו
 ,ןייֵׁש

 1 א 4 ' ,נולק ןיִּב ךיא ןּוא .ןייֵׁש זיא םִע רעוֶו

 : - םּולק עֶטְטאָה זיִא יז זַא ,ןייַא ְּךִז טְדעֶר יִז םאוָו ,לעֶרייֵמ םּואיִמ א ְךִז טְקייֵרְמ יֹוזַא 0

 : ,טלעֿפעֶג םִע סאוָו .סאָד ראנ ,ןייֵׁש זיִא סאוָו ,ןייֵׁש זיִא סאָד טיִנ 9 .

 | | . - .,ןירָּטִה ַא לאָמַא זיא ןייֵׁש וצ 8 א
 ,וּמַּת םיִא ןוז יִד יו .ןייֵׁש 4 1
 .ׁשֶֹה-יִצֲח יִא הֶָבִל יִד יז .ןיִׁש 8 .
 : .ןעֶמייֵל ראַפ ןוא טאָנ ראפ ןייֵש ( ו

 | .לעֶרְנייֵׁש 1
 ְךֶלעֶסיִז עֶלַא ןוא טְכעֶלְׁש ןעֶנעֶז ךעֶלעֶטיִג עֶלַא .םואימ ןעֶנעֶז ךעֶלעֶרְנייֵׁש עֶלַא 1

 ,רעֶטיִּב ןעֶנעֶ
 .טייַטעֶּב ןעֶמאנ יי יו ,שְנעֶמ רעֶד זיִא דיִמָפ שיִנ

 בא... : רעֶרָאנ .הֶּּב א יִּבַא--עֶלעֶדְנייֵרְק ןעֶסייֵה יִז זאָל .עֶלעֶרְנייֵׁש ןעֶסייֵה יִז זאָל לי
 7 (.דיֹומ ַא |

 ןוא ןעֶּבאָה הָּנּוהֲה רֶהעֶז ליוִו רע סאוָו .ןאמ רעֶגְנּוי ַא טְנאָז יֹוזַא -- ק. םֹנָצ == יִּבַא

 | .עֶמֶו טיִמ םֶניֵא"ץֶלַא ראָג םֶהֵא זיִא םָע
 ,טייֵקְנייֵׁש

 . .!יטְּבייַלְּב ןֶרֵק סאָד ןּוא .טְהעֶנרעפ טייקְנייֵׁש
 .ןייֵׁש רֶהעֶז טיִנ זיִא הֶּלַּב יִר ןעו ,ןָתֶה םעֶד ןעֶרעֶרְניֵא ןֶכְרׁש רעֶד ליִו יֹוזַא

 ,רעֶנְניִליִׁש 0
 .רֵעָנְניִליִׁש ןעֶזיּב ַא יוִו .םֶהיֵא ןעק ןעֶמ י
 ַא יִו ,תֹונֹורְקִה עֶנייֵז ןעֶנעֶו ראָנ רעֶּבָא .טְנאַקעֶּב םּוטעֶמּוא זיִא רֶע סאו ,ׁשְנעֶמ ַא ן

 .רֶהיֵא ראֿפ ְךיִז טיִה רעֶכילְטיִא סאוָו ,עּבְמִמ עֶטְכעֶלְׁש ' :
 ,לעֶסיִׁש ש
 ,לעֶסיִׁש רעֶטייִרְג ַא--ּוצ טְמּוק רֶע סאָו .םעֶד ויִא ליֹואו } 82

 .טייֵּבְרַא רעֶגיִטְרעֶפ ַאדנדּוצ טְמּוק רֶע סאוָו .ה .ד

 ,טיִמ טיִנ טֶסֶע .לעֶסיִׁש רעֶד ייַּב טיִנ טְציִז סֶע רעֶו 9

0: : 
 יי י.י
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 א , א טא עא

 ט

 ןעֶסיִׁש

 6 ָ יִויֹוּפ, ןעֶמ טְכאַמ ,טְסיִׁש ןעֶמ זַא 1

 לא טיִמ עְֶהיפְיֹוא ןיֹוׁש יִז ןעֶמ זומ ןּוָט ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְךאַזַא ןעֶמ טאָה .ה .ד

 .םיִׁשּוַפ

 רעֶטְלִע טְנעֶז רֶהיִא םּוראוָו ,רעֶהיִרְּפ רֶהיֵא טְסיִׁש !בֹורְק יִּבָר 2

 טא א א

= 1 

 ןעֶעֶז ןּוא סְקיִּב א ראֿפ אָרמ ןעֶּבאָה ייֵז זַא ,;עֶמאַדְלאָס .עֶׁשיִדּי ןיֿפ ןעֶמ טְבאַל יֹוזַא

 א יע םעב םימ בע יי יש א ר דֵעַּב רעֶד

 : ,ןעֶנע'קסַּפ הָלֵאַׁש ַא ְךֹוא ןעק בֶר א ייַּב עֶסְקיִׁש ַא

 1 ,ןעקיש
 .ןיִצייּבִר רעֶד ּוצ רֶע טְהעֶנ .בֶר םּוצ םֶהיֵא טְקיִׁש
 וע עֶכייֵלְג ןייק רֶהעֶז טיִנ ףיֹוא ןעֶהעֶג ּוצ ּביִל טאָה רֶע סאוָו םעֶניֵא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָ

 ךןש ,ןְרעֶטְכיִנ םיִרּוּפ ןּוא ,רֹוּכִׁש רֶהאָי ץְנאַנ ַא 1

 0 .סעוֶוְראָּב : ְיִלנְהִע

 6} ,ןעֶפאָלְׁש ןעֶנעֶל רעֶטיִרְד רעד ְּךיִז ףְראַד .ירֹוּכׁשי :ןעֶנאָז יֵוְצ זַא 2
 3 כב םעֶר אָ ןעֶהעְֶכאָ ריִמָּת לאָז ןעֶמ

 ,געוֶו םעֶד סיֹוא ןעֶמ טְהעֶנ ייֵה ןעֶנאוָו ַא ןּוא ראַנ ַא .רֹוּכְׁש ַא 2

 (.ןיילַא ְךיִז טְסיֹוטְׁש רע .ןעֶסיֹוטְׁש ּוצ טיִנ ןעֶמ ףְראדעֶּב רֹוּכִׁש ַא ן 5

 ,('א ,ביל ,תבשנ ,ליפנ הישפנמד ,איורל היקבש

 ,טְלעֶּפאָמ םעֶלַא טְהעֶז רֹוּכְׁש א שדצ 22

 ישי נו לעשט

8 : 1 = 

 תֶכש טְכאַמ ןּוא ,גאָט ייַּב גאָטייֵרְּפ ןעֶפְנאָרְּב םעֶד םיֹוא טְקְניִרְט רֹוּכִׁש ַא (

 ,הָּלַה ַא רעֶּביִא ׁשּוּדיִק

 1 .ןעֶרעוֶו רעֶנּולק טיִנ ןעק ראַנ ַא רעֶּבָא ,ןעֿפאָלְׁשְסיֹוא ְךיִז ןעֶק רֹוּכִׁש ַא ל

 ,רקָיַע רעֶד ןעֶפְנַאָרְּב זיִא .רֹוּכִׁש םייַּב 8

 | נאר עעיִ'ְצִמֶה ףיֹוא געווַא רֹוּכִׁש םייַּב טְהעֶג ןיִּטִח-תֹועָמ עֶצְנאַג סאָד
 אז 6 .לָנְרעֶפ



 .ןעֶּבְראָדְרעֶפ זיִא רעקְנעֶש רעֶד .ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא רֹוּכִׁש רעֶד 0

 .ןעֶצעֶזנָא ןייֵלַא רעַּביִאְרעֶד זימ ןּוא םיִנוק עֶטְסעֶּב ב טְריִלְרעֶפ רֶע זַא ,רַחֹוס ַא .ּב .צ

 טינ םֶהיֵא רע טעֶו רעֶטְכאָט יַד רעֶּבָא ,הֹוּכִׁש םעֶד ּביֵל טאָה רעֶקְנעֶׁש רעֶד 11

 : | ,ןעֶבעֶג :
 . טיִנֹרעֶנְרעֶטְכיִנ רעֶד טאָה (לעיָשאֹר ןיִא : רעֶראג ,לעּפעֶק ןיִא טאָה רֹוּכׁש רעֶד סאו ןפ

 .לעֶׁשעֶלֿפ ןיִא
 .טפעֶׁשעֶג ַא רעֶדייֵא ,דרע רעֶד ןוֿפ רֹוּכִׁש ַא ןעֶּבייֵהּוצְפיֹוא רעֶגְניִרג זיִא סע ןֶה הי

 ,עָקָלּוּב ַא ןוֿפ רֹוּכִׁש טְרעו רֶע 4 8

 טרעוו רֶע ,ןענאָרְטְרעֶפ טיִנ הָקָּׁשִמ םוש ןייק; ןעק) רע, .ה .ד -- ץ עטואג == עֶקלּ 2

 לעֶמעֶז ַא ןוֿפ ּוליִפֲא רֹוּכָׁש

 ןייק ףאונ ַא ראַפ ןואנ .אָד טיִנ ןעֶפְנאָרְּב רעֶטְכעֶלְׁש ןייק זיא רֹוּכַׁש ַא ראֿפ 5

 8: : | .  .(הָבֹקָנ עֶסּואיִמ

 .5 ןעֶפְנאָרְּב .לֶגְרעֶפ

 ,ןעֶראָועֶג רֹוּכִׁש רֶע זיִא זעק לעֶקִיִטְׁש ןייַא ןוֿפ 6

 ,ןעֶראָרעֶג רֹוכִשּיִא רע ַא ,ןעֶרעְֶנייא טְלאָועֶג טאָה הָלנעלעּב א זַא ,טְלְסעֶצְרעֶר ןעֶמ
 ןעֶסיִּבְרעֶפ טאָה רע סאו ,זעק לעֶקְיַטְׁש םעֶד ןוֿפ ראָנ ,ןעֶּפְנאַרּב םיִנּוֿפ טיִנ

 ,רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא ןאַמ-םעֶרָא ןַא טְרעוֶו ,דְנעֶּוי רעֶד ןיִא רֹוּכִׁש ַא ןוֿפ 1

 אַבֹוסְו לֵלֹוז .לֶגְרעֿפ

 (.עֶקְּפיֹואיִּפ ַא יוִו ,,. + ראו ,טול יו ,רֹוּכִׁש 8
 ק. ע/מא48 == עֶקָּפיֹואיִּפ

 ' ;לָכָׂש
 .רָאנ ַא טְּבְראַטְׁש ןעמ ןוא .לֵכׂש ןעֶמ טְנְרעֶל רֶהאָי גיִצעֶּביִז זיִּב 1 :

 אז. 17 .לֶנְרעֿפ

 .לָכֵׂש םעֶנעֶנייֵא טיִמ ּוהְמ ןּוא ,טְסְליו ּוד ןעֶמעוֶו טיִמ ְךיִד טאָרעֶּב 9

 יג ןעֶטאָר !4הֶצֵע .לֶגרעֶפ
 .טיִנ גיֹוט לָכֵׂש רעֶטְנְראַּבעֶג 9

 אז. 9 .לֶנעֶפ

 ,ןעֶבאָה ןעֶמ לאָז לָכִׂש ראָנ .ןייַז ןעֶמ לאָז ןעֶגְנאָהעֶג ןּוא טיֵמָׁש עֶג 4

 ןייז ּוצ יֵּכַא ,ןּוהְמ סעֶלַא לאָז ז ןעֶמ וַא ,ןעקְיִרְרּוצְקיֹוא םּוא ,גָנּוטּפיֹוהעֶּב עֶטְּפאַהְצְרעֶׁש 8

 ,גּולק

 ,ןֵהֹּכ-תַּב ַא ןוֿפ לָכֵׂש ַא זיִא סאָד 8

 ןעזעֶועֶג םִיַקְמ טאָה ןוא ןעֶמעֶנְעפ ְךיִז טאָה יז סאָו ,לעֶדייֵמ א ןוֿפ ןַעֶמ טְגאָ יז
 .(ט ,א"כ ארקיט .תֹונִל יל ח ַתֹ יִּכ ןֵהֹּכ ׁשיִא תַבּו : קּוסַּפ םעֶד



10: 

11 

12 7 

 ,לעהֹמ ןייק ןעֶמ ףְראַדעֶּפ ,לָכֵׂש םּוצ 2

 ,טְנאיְליִרְב רעֶיֹור א ייִו זיִא .למ ןָהָא לָכֵׂש 4

15 

10 
17 

 ןכָׁש
1 

 : ראו יז םִע ּוהְמ ךיִא רעֶּבָא ןעֶרייֵל טיִנ ְךיִמ ןעֶנעק םיִנָכְׁש עֶניימ

 .אֵנְכַׁש

 טְְלעֶרְנאַה וד ןעֶייֵ ןעֶמ .טעֶו הי הערה אנש 1
207 

 ,טעָּפְׁש ּוצ טְמּוק סאוָו .לָכֵׂש רעֶד ןעֶרעוֶו לאָז טְנעֶרְּבְרעָפ

 עב עא ,רעֶּכיִרְק ַא ויִא לָכֵׂש .רעֶד

 .טעָּפְׁש ּוצ דיִמָּת טְמּוק רֶע

 ,ןעֶרְּהַאָי יִד ְךאָנ טְמּוק לָכֵׂש רעֶד

 ןחז .5 טא -- .טְלאָכְִפְׁש עֶרעֶהיִרְפ סאָד יז יי

 -  עְּבאָה טיִנ רָנּועֶג ןייק ךיֹוא ףְראַד ,לנ ש ןייק טאָה םֶע רעוֶו
 וָק לֶכֵׂש ןעֶדְמעֶרְּפ : ראש עי טיִנ ןעֶמ ןעק לָכֵׂש ןעֶרְמעֶרְּפ טימ

 (.סיֹוא ןעֶמ
 יא ןוז 5 .לְגְרעֶפ

 : .אָנ יִד נָלְעֶצ י טאָה ןּוא -- לֶכֵׂש ןֿפיֹוא ןעֶלאַֿפעֶג זיִא רֶע
 .קיִנלזַמ-םיִלָׁש ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאַז

 .לעֶכייֵא-רעֶּביֹוא ּרעֶד יו ,לָכָׂש טאָה רָע
 ופ ט טְכיֹורְּבעֶג טְרעוו : ןעֶטְראַקרעֶדְרעֶד ןיִא רּוניפ ַא טְסייֵה ײלעֶכייַא-רעֶּביֹואי

 8 הָמָכָח ,לֶגְרעֶפ

 לצמְׁ ןיק ןהְטֿפיֹוא טינ ןעֶמ ףְראַרעֶּב ,לָכָׂש ןעֶכייֵלְג ַא טאָה ןעֶמ זַא .ה .ר

 ,ַחֹמ

 .ןעֶצנ גיִנעֶו ןעֶמ טאָה עֶדייבןופ
 ,טעֶּפְׁש ּוצ .דיִמָּת ןעֶמּוק הָטָרַח ןּוא לָכֵׂש

 א. 7 .לֶגְיעפ

 ,דְנעֶּה יִד יוִו ,ןייַא רֶהעֶמ לאָמַא םְגְניִרְּב לֶכָׂש
 ,רֶהאָי גיִצעֶּבִז ּויִּב ןעֶנְרעֶל ׁשְנעֶמ רעֶר לאָז לֶכֵׂש

 אז 1 .לנרעֶפ

 ,ריִהָט רעֶד ייַּב לעֶקעֶלְג ַא ייִו זיִא ,ּבּוטְׁש ןיִא ןכָׁש ַא
 .סיֹורַא סע טְנאָרְט ןּוא ּבּוטְׁש ןיִא ְךיִז טּוהְמ סֶע סאוָו ,סעֶלַא טְסייוַו רֶע .ה .ד

 ,סאג

 ,םיִנֵנָׁש עני ,טיִמ םֹוָׁשְּ טינ טְּבעֶל רע סאוָו ,רעֶנייֵא טְנאָז יֹוזַא

 .קיִעלּוַמ-םיִלָׁש .םעֶד ,אָנְכַׁש ןאַמ רֶהיֵא-ן-ּוצ ּבייװ ַא טְנאָזעֶג טאָה סאָד



 0...( יש יא או לט דע, טריי יא 0 אטא יד ערשט אייט 0 יז יו
 0 יי 0 6 ר עא יו א א

 עֶטְכאַלְׁש | 00 גאַלׁש 2
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 יַחְּכַׁש  רעֶרָא אָנָה :ןעֶמ טְגאָז ןעדְנעֶגעֶג עֶבְנאַמ ןיִא) ? ּוד טְסֿפיֹול סאוָו .אָנְכַׁש = = -
 (?ּוד טְסֿפיֹול סאוָו

 ףיֹוא ן ןּוא גיִרעֶל םּורַא ריִמָּת טְהעֶג רֶע זַא ,טְסייוַו ןעֶה סאוָו ,םעֶנייֵאדְניּוצ ןעֶמ טְגאָז יֹוזַא

 ,ש: יי = היט הן טי יב בי ב :ק . עט עא טל - : קעלט זייער טשע.

 יִד עלַא זַא ,ְךיז טְכאַד ריִמ --.טְפעֶטיעֶג ַאדָניּוצ ןעֶלייַא ּךיִז םֶהיֵא ןעֶמ טְהעֶז לאָמ ןייֵא

 תיכיֵש ַא ןעֶּבאָה ,ןעֶרְנעֶנעֶג עֶנעֶריׁשרעֿפ ןיִא טְביְֹּבעֶג ןעֶרעוֶוייֵז סאָו ,ןעֶמעֶג ייֵרְד
 ןּוֿפ אָנָה ,ןכָׁש ןוֿפ אָנְַׁש א ,יעָהּו-. ןעֶמייֵמעֶּב עֶלַא לייוַו ,רעֶדְנַאְנייַא טיִמ

 רֶע סאָיראַֿפ ,ׁשְנעֶמ ןעֶניִיר םעֶד רעֶּביִרעֶד טְנעֶרְפ ןעֶמ .תֹבָׁש ןוֿפ יֵתּבַׁש ןוא הֶָה
 ,יֹוזַא טפיֹול

 ,גאַלָׁש
 ,םוא טיִנ םיֹּב ןייֵק טְלאֿפ .גאַלְׁש ןייַא ףיֹוא

 ,ןעֶנאַלְׁש
 ,טיִנ ןעֶמ טְגאָלְׁש םעֶנעֶדְנּוּבעֶג ַא 1

 ,קנוֿפ רעֶסייֵה ַא םיֹורַא טְהיֵלֿפ .ןייֵטְׁש ןעֶטְלאַק םעֶד .טְנאָלְׁש ןעֶמ.זַא 2

 רעד ןעֶמ וצ ץיִה ןיִא ןעֶמיְניא ךיֹוא ןעק)שְנעֶמ רעֶטְלאַק א ןוא רעֶגיהור א לפַ
 םֶהיֵא שְגַר

 ,רעֶטּופ סיֹוא .ןעֶמ טְגאָלׁש .טְנאָלְׁש ןעֶמ זַא 8

 סקיִא טְְהאַמְרעֶר ןעֶמ .ןֶנאָלְׁש םוצ רָלאַּ ְךיז טְמעֶג רֶע סאו ,םעֶניִאיניּוצ ןעֶמ נאָז
 ׁשְרעְֶנַא סעֶפִע ראָנ ןעֶמיקְסיֹויא לאָמַא ןעק; ןעֶנאָלְׁש ןוֿפ זַא

 יד יִז ןעֶמ טְנאָלְׁש ,טְנאָלְׁש ןעֶמ זַא 4
 .טְנאַלְׁש רע סאָוו ,םעָד ףיֹוא קיִרּוצ טְלאֿפ ןֹוָזִּב רעֶד זַא ..טְנייֵמ .ןעֶמ
 ,לעֶטיִה םאִד רעֶטיִרד רעד טְּפאַח .ְּךיִז ןעֶנאָלְׁש ייוֵוְצ

 .תּודֲע ןַא ראַפ ןעֶמעֶג טיִנ םֶהיֵא לאו ן ָמ ,אָרֹומ טאָה רֶע לייַו .טְפיֹולְטְנֶע דַחַּפ-לַעַּב רעֶד

 העוָו-טנאַלְׁש םָכָח רעֶד רעֶדָא 8 ראַנ רעֶד ּביֹוא .קּוּליִח רעֶד זיִא סאוָו (}
 ,ְךאָד סֶע טּוהְט

 ( ןעֶׁשיִק ןיִא ּפאק :רעֶרָא) !דְנאוַו רעֶד ןיִא פאק ְךיִד גאָלְׁש ?

 .טייקְכיֵֿפעֶה סיֹוא ןעֶמ טְנאָז ןאָיְרעֶו עֶטְצעֶל יִד
 ,רעֶטְסאַלֿפ ןייק ּוצ .טיִנ ריִמ געֶל ןּוא .ּפאָק ןיִא ְּךאָל ןייק טיִנ ריִמ גאָלְׁש 8

 3 ןעֶגְגיִרְּפְׁש ;ףייפ לֵהֹומ ;שֵבָּד :ךֹלְנְָע

 .עֶטְכאַלְׁש
 עֶטְכאַלְּפ א טיִמ טְלעֶקְיַועֶג זיִא ןּוא ..עֶניוִואָהאָרְנ ףיוא .ןעֶדיוּבעג זיִא םִע רעוֶו

 ,עֶטְכאַלְׁש רעֶד ּוצ טיִנ טְרעֶהעֶג רעֶד

 --ק.82186ונו8 ==עֶטְכאַלָׁש ;ע. ןעזגסווג ==עֶטְכאַלְּפ ; ע. םיססונסאומג ==עֶגיוִואָהאֶרְג

 שז א

 ַא ןוֿפ סיֹורַא טְמּוק רֶע סאָו ,רעֶד זַא ,ןעֶליוּפ ןיִא ןעֶּפ טְגאָז .שְראָוְכיִּפְׁש .םאָר

 ץירְפןעֶסיֹוג א ןוֿפ עֶלאָר יד ןעֶלימְׁש טיִנ ראָט ,הָנאַׁש ןעֶגיִרְיִ
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 תהי יי" " גוש

 ,נְנאַלְׁש
 |  .ןעּבאָה טיִנ תונָמֲחַר ןייק ןעֶמ ראָט :ְנאַלְׁש ַא ףיֹוא

 עג תוס ,ירזכא םוקמב ןמהר השענש ימ סב = טררמ הָֹד טְנאָז ְךִלֵנְהִע

 62 ' ,חיט ,'ז השרֿפ ,הבר תלהקנ ,יןמהר םוקמב

 | | ,םאָלְׁש
 : ,ןאַמ ןעכיִלְרְהע ןַא ראֿפ טכאַמעֶג ראָנ זיִא סאָלְׁש ַא

 1 .לנעֶפ - .טִנ ׁשינעֶרְאוָועֶב ןייק.םאָלְׁש 8 זיִא בג א ראֿפ םּאוו

 0 ףאָלְׁש
 .געֶוַא סעֶלַא טְהעֶג ףאָלְׁש םעֶד ןיִא 1

 ֶש לֶעפ -- ףאַלְׁש םיִניֵא ןעֶפעֶנְרעֶפ ןעֶרעוֶו ןעֶנְראָז עֶלַא ןֹוא תֹורצ עֶלַא =

 2 ,טיִנ ןעֶמ טְניְִניִז ףאָלְׁש ןיִא
 | .ןעֶגיִדְגיִז .לֶנְרעֿפ

 .םע ןעוֶו האל וֿפ 5 ןעועֶועֶג רעֶרעֶייִהְט ןעֶׁשְנעֶמ םייַּב טְלאוָ סאוָו 4/
 ? תֹומֹולֲח עֶזייַּב יד ןייז

 ,ןעֿפאַלׁש
 .ןעֶהעֶג םיִחָוְר עֶנייַו ןּוא ,טְּפאָלְׁש רֶע 1

  ח רׁשֹוע .לֶגְרעֶפ -- .רָׁשֹוע ןַא טְנייֵמ ןעֶמ
 .ןעֿפאָלְׁש ּוצ טְראַה רעֶּבָא .טְטעֶּבעֶג ְךייוַו ?

 - .ןעֶסיוועֶג יי טאָה רע סאוָו ,םעֶניֵא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז

 0 ;(ןעֶרְקאָ עֶצְרּיק :רעֶרְאפ געט עֶצְרּוק טאָה גְנאַל טֿפאָלְׁש סֶע רעוֶו 8
 .ןעֶבעֶל ןייַו ןוֿפ לייט ןעֶפיֹוְג א טְּפאָלׁשְרעפ רע סּאוָו

 .ןֶּפאָלְׁש ּוצ טּנ הָעְׁש ןייַא יִּבַא יי ןעֶמ לאָז הָׁש םֶקעֶו 4
 : קץ. 427 == יִּבִא

 : : : ד = | יט קא היא 2 * רֶד רעֶר ְּךיִו לאָז .ןעֶׁשיִק ןייַא ףיֹוא ןעֶפאָלְש סאָו ייווְצ ןעֶׁשיִוְצ =

 ' .ןפ ןאַמ .לְנְרעֶפ -- .ּבייוו ןוא ןאַמ ןעֶׁשיִוְצ .ה .ד

 !ןעֶסעֶגְרעֶפ תֹורצ יַד ןָא ּוד טְסעוֶו .ףאָלְׁש ()
 1 ףאָלְׁש .לנְעֶפ

 (.לָּזַמ : רעֶרָא זיִא טְראָד ,םֹולָׁש ּואו 9
 ראָט םֹולָׁש רעֶּבָא ןעֶגאָז ןעֶגיִל א ּוליֵפֲא ןעֶמ געֶמ יט םלָש ןוכ

 (.ןעֶנאָז טיִג

 אי שרייט יי



 א עא י"ט * ריי עי. יא יז -יי,עידסא שיח א יי 2 וו יי שא יב }
 0 יא יי חזן ייפ א יע שער יז י יד יי יא יי יי עי ים טש עי

 א : 2 "יע טי יי

 מיל 2 | לּורָעיְִנֶש

84. 
 ְךיוא רעֶּבָא טְנאז ןייֵלַא םָֹׁשֹנ .ןעֶנאָז ןעֶניל א ּליפֲא ןעֶמ עֶמ ןעֶנעֶו םילָׁש ןוֿפ 4

 (.ןנ עֶניל ַא

 ,םולשה רבדב תונשל םדאל ול רתומ -- .ןעֶמאָנְרעֶנעֶמ א זיִא ייםֹולָשיו .רעֶטייַוְצ רעֶד

 אתיירב) ,ורבחל םדַא ןיב םולש ליטהל ליבשב .רקשל רתומ ;  (ב ,ה'ס ,תומבינ

 ,(םולשה קרפד

 ּךּורֲעְהְלְׁש
 ? ןייַהא ְךירָעדְְְלׁש ןיִא ןאַטשאק רעֶד טְמּוק יו

 -ןיִד א טאַהעֶג לאָמא ןעֶּבאָה .רעֶלְרְנעֶהְסְרְרעֿפ ייֵוְצ -- ןוי אגימוממ = ןאַטְׁשאַק

 ּּרֶע-ןֶתַלְׁש םעֶד ןעְֶנאַלְרעֶד ןעֶפייֵהעֶג ְּךיִז טאָה בָר רעֶד .ןאַטְׁשאַק ַא רעֶּביִא הֶרֹּת
 רהעָ רעֶלְרְנעֶהְסְרְרעֿפ יִר ןוֿפ רעֶנייֵא ְךיִז טאָה אָד .ןיֵד יִּפ לע ןעֶנע'קְסַּפ לאָז רֵע יֵדְּכ

 ,ךורע; ןָהלָׁש ? ןיִא דְרעֶּפ סאָד טְכּוז בֶר רעֶד זַא , טְרעֶדְנּואוועֶג
5 

 .איִבָנ רעֶּבְלאַה ַא זיִא ַחיִלָׁש רע לי ֿפ

 עֿפעֶרְט םֶהיֵא ְךיִז ןעֶנעק סֶע תֹוּבַס ַא ראַפ סאוָו ,הָאּובְנִּב סיֹורַא ְךיֶיְמעֶנ טְהעֶז רע

 ינעוֶו םעֶד ןעֶראַּפְׁשְנייַא ְּךיִז לאָז רֶע

 ,םיִצּוריֵּת ֶלַ טְניִּפעֶג ַחיִלְׁש רעלוֿפ ַא ַא

 ַהיִלָׁש א ךאָנ ןעֶּבאָה ףְראַד ַחיִלָׁש רעֶליוֿפ א 8
 .ןעֶֿפּור םיִיַהַא טֶהיֵא לאָז רֶע יִדָּכ

 .ךיש יִד ראָנ טְסייֵרעֶצ .ַחיִלָׁש רעֶלױֿפ ַא

 שז ,= ןָלְדַּתְׁש רעֶמּוטְׁש .ַא ןּוא ַחיִלָׁש רעֶמּורְק א

 .תֹוֵּפַּכ ףיֹוא ןעֶניֹוט עֶרייֵּב

 ,שּוּפיֵע ם'נוֿפ ַהיִלָׁש ַא ויִא רֶע (

 ,תֹורּיׂשְּב עֶטְנעֶלְׁש ןעֶגְניִרּב ּוצ ּביִל ראָנ טאָה רֶע סאוָו ,םעֶנייֵא ןּוֿפ ןעֶמ טְגאָז

 יט ,געוומילש
 ,רּונָׁש עֶטּוג ַא זיִא רעֶטְכאָט עֶטּונ ַא .געוֶוְנעֶנאוַו רעֶטּונ ַא זיִא געֶווְטיִלְׁש רעֶטּונ ַא

 ,חָמ ןייֵׁש ַא זיִא עֶניִרוי עֶנייֵׁש ַא א .לעֶּבייוו ןייֵׁש א זיא לעֶרִייַמ יש א
 | | .,לְזַמיִביִלְש -

 יִא : רעֶרָאו םייָהַא םֶהיֵא-נ"ּוצ םִע טְמּוק .לְּוִמדםיִלְׁש ַא טְרעֶשעֶּב זיִא םעֶנייֵא זַא }
 .(ןייַרַא ּבּוטְׁש

 ,לְּומ םְמעֶנעֶי זיִא לְּוַמ"םיִלָׁש סְמעֶנייֵא 9
 .קיִלְנְמּוא םיִנֵכָׁש םעֶד ןיֿפ ןעֶצּונ לאָמַא טאָה ןעֶמ

 ,טֶהעֶג לומ-םיִלָׁש סאָד = !ריִהְּט יִד ףיֹוא ְּךאמ
 *ֿסױא םֶהיֵא לאָז ןעֶמ .,טיִנ טְראֹו למ-םל סאָד לי ,סעוֶואָטאק ןיִא סאָר טְנאָו ןעֶמ

 ריִהְטי יה ןעֶכאַמ

 בו אי א א שא יה ר ֹּב : א טי ֹנ 2 גיי ?* ר עו עט



 אילו וי 2 }

 082 עֶציערזמ-םירָש
 יט י.י ערע יא עא א = יי א א יי ידי = =

2844 
 .ְךייַר טיִנ ןעֶמ טְרעוֶו לְוַמ-םיִלְׁש א וֿפ 4 - ----

 ,לּוַמ ןעֶּבאָה ְךיֹוא ןעֶמ זּומ לומ-םיִלְׁש םּוצ 2
 00 ! ןאַמ"םעֶרָא םּוצ - ?ּוד טְסְהעֶג ּואװ ,לְּזַמדםיִלְׁש (}

 : . סא ,דיעק ,ארתב אבב ;'א ,ביצ ,אמק אבבנ .אתוינע אלזא אינע רתב

 - יעֶציִנלְזַמ-םיִלְׁש
 ְביִמ .םאָד ןשֶעִל יִז טְזאָל .ּבּוטְׁש יִד סיֹוא טְרְהעק עֶציִנלְּזַמ-םיִלְׁש ַא זַא 1

 | .ריִהָט רעֶד
 ,עֶצינְראָּפְס יִד טרילרעֿפעֶציִנלזמ-םיִלְׁש ַא

 ץק. 52/00ע108 == עֶציִנְדאָּפְס

 ,רֶעיֵלְׁש ןיִא טְפאָלְׁש עֶציִלְזמםיַלְׁש א 8
 ,קיִנלְזַמ-םיִלָׁש

 ואָנ יֵד ְךיִז טְגאָלְׁשעֶצ ןּוא ,זאְרָנ ןְפיֹוא טְלאַפ קיִנלּזִמ-םיִלְׁש ַא 1
 .טאָנ ּוצ םעיזעֶטעֶרְּפ ריִמָּת טאָה קיִנלְּזמ-םיִלְׁש רעֶד

 ,לעֶסיִלְׁש
 ,ןעֶרָיַהְט עֶלַא טְנעפֶע לעֶסיִלְׁש רעֶנעֶרְלאָג א

 ,טְכעלְׁש
 ןייַז טיִנ ןעק טְכעֶלְׁש יו רעֶגרֶע

 .ריִקָפמ' ןעֶגְנאַג ןיִא ןיוש יז דיִא ֵק סאו ,רעֶנייֵא טְנאָז ֹוזַא
 ,שְטְכעֶלְׁש

 ,הור ּוצ ןעֶזאָל ְךיִד ןעֶמ טעוֶו .םְטְכעֶלְׁש ןייק םענייק ּוחְט 1
 ,סיוא .רֶלאַּב ְךיז ןעֶמ טְנְרעֶל םמְעֶלְש 2

 ,ןעֶמעֶנ טי ַחּור רעֶד שעֶו םֶטְכעֶלְׁש סעֶּפִע
 8 ַחּור ;4 ּבייוַו .לגרעֿפ

 ,רעֶגירעֶּפעֶלְׁש
 .ןעֶניִרעֶגְנּוה ַא טיִנ רעֶּבָא .רעֶּביִא ןעֶמ טְואָל ןעֶגיִרעֶפעֶלְׁש ַא

 6 רעֶקְנאַרק :ְךיִלְנְהֶע

 ,םיִׁשֹלְש
 ,ןּוהטְנא לעֶכיִטְנְרעֶטְׁש סאָד ןיֹוׁש ןעֶמ געֶמ םיִׁשֹלְׁש ְךאָנ

 אָה הָנוֲה ןיֹוׁש געֶמ יִז סאָה .,דָהאָי 30 רעּגיִא לעֶרייֵמ טְלַא ןַא טְנייֵמ ןעֶמ
 : .17 דיֹומ .לְגרעֿפ

 ,תֹודּועְס-שלָׁש
 ,תֹודּועְס-ׁשלָׁש ּוצ אְֵרה יִּבַר יוִו ,ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רֶע

 לְרֶע סאָד'ןּוא , לאָמ ייוְצ .ראָנ םיַׁש ןיִנאַג .ןיִא זָא ְךיִז טֿפּור אֹקְרִח יר אּנִּמ רעֶד

 וחיעְס רֶעיֿפ ןעֶסעֶ ראָנ מ ןעֶמ זַא .טְנאָז ןּוא ,תֹוד ּועְ-ׁשלָׁש ןֿפ רֶע טְרעֶר
 עֶפְכעֶר רעֶר יצ טיִנ .ןָא ְךיז ספר ןעֶמ וצ :ןז - יב זיק חמשו .תִֶּ דא



 א עיאיח

 4 יא

 ןעֶלְביימְׁש 283 | םֵש
 = נטע יט אש יי העי קעלער עי לעשער יי = = = ירא לי עי רשי איז עטיק

 רעֶגייו ויּב געֶמ רעֶד רעֶקעֶטשפױוא  ןעֶהיִרְפ ַא ראֿפ םָׁש ַא טאָה םִע רעוֶו
 ,ןעֶגיִל טְטעֶּב ןיִא ףְלעוֶוְצ

 .,בוט םָש
 ,םֹומ ןֶבָא ןַא יוִו ,רעֶסעֶּב זיִא בֹוט םָׁש ַא

 .יא.,יז תלהק) ב בֹומ ןְמָּׁשִמ םָׁש בֹוט |

 ,ץלאמש
 ,ּבּורָג ַא טְּבייֵלְּב ּבּורְג רעֶד ןוא .סיֹוא טְניִר ץְלאַמְׁש םאָד 1

 -ץֶלאַמְש- ַא ראָנ זיִא םִע סאָו ,טְּפעֶׁשעֶג א שיִמ ךיז טְמֶהיִרעֶב רעֶגיִא זַא ,ןעֶמ טְנאָ
 ,בּורְ

 ,פאק ןֿפוא רעֶטּופ ןּוא ,ּפאָט םעֶד ןיִא ץְלאַמְׁש ןייַרַא ריד ּוהְט 2
 .טירטּפיעֶג ןְרעֶג םהיא טְלאָו ןעֶמ סאָו ,יִעָׁשְנעֶמ ןנ עֶכיִלְְניִרְדּוצ ַא ןעֶמ טי הָצְנ עֶָנ אזַא '

 ,דַמָׁש
 ,םיִנָּפ ןְפיֹוא םֶהיֵא טְגיִל דַמְׁש יד

 -ם רצנ : ןּוֿפ ךּוּפיֵה רעֶד - .םיִנָּפ ׁשיִרּוי ןייק טיָנ טאה רע סאו ,סעֶנייֵא ןוֿפ ןעֶמ טְגאָז

 3 לעֶגּיק ;םיקלָא

 אךיזנ ןעיֶדַמְׁש
 ,ןעֶדמְׁש טיִנ ְךיִז ןעֶמ טְהעֶג .געֶוַא אָרָמִנ טאַלְּב םעֶד ןוֿפ 1

 עֶרעֶו לאָּפ ןייֵא .ףיֹוא שינ ןעק הָרֹת-לַעּב ַא ׁשֶנעֶמ א זַא ,םֶנייֵמ טְדאוְָירּפְׁש סאָר
 .רּומָּנ םֶרֹוקיֵּפַא ןייק

 ןעֶמעֶנעֶנּבָא תּונָכְרַׁש .סאָד יִּבַא -- הֶּלַּכ יַד ְךיִז טיִדְמְׁש .ןָתָח רעֶד ְּךיִז טרֵמְׁש 2
 2 סאו ,ןָא טיִנ ראָג םֶהיֵא טְהעֶג סע סאָו ,ןָבָרַׁש רעֶד טְנאָז יֹוזַא -- 2 80װ == יִּבַא

 ז ןֶכְרַׁש .לגעֶפ -- .הַָח רעֶד ְאָנ קְלאָפ--גאָפ םנֿפ טְרעֶו
 ,הָעומְׁש

 (.טייוו טְהיֵלֿֿפ : רעֶרָא) .רֶהאוָו זיִא העָומְׁש עֶוייֵּב ַא

 בל סע ןעֶמ געֶמ .יניא ןַא ןופ ןֶלְהעֶצְרער טְרעֶה ןעֶמ זא
 הָחְמִׂש

 ,לייוו עֶנייֵלְק ַא ףיֹוא זיִא הָחְמִׂש עֶסיֹורְנ ַא 1

 ,רעֶגְנעֶל ץֶלַא יז טְרעיֹוד .רעֶטעֶּפְׁש ןָא ְּךיז טְּבייֵה הָחְמִׂש יִד סאו 2
 ,לייַמ א ףיֹוא תֹורָצ ,לייֵא ןַא ףייא תֹוחְמִׂש ;}

 .תֹורְצ עֶגְנאַל ןּוא תֹוהְמִׂש עֶצְרּוק .ה .ד

 ןעֶלְכייֵמְׁ
 ,רָנייַרְֿפ ַא זיִא טֿפאָרְמְׁש םִע רעוֶו .דְנייַפ ַא זיִא טְלעֶכייֵמְׁ סֶע רעֶו }

 הישארבו = ,'הבהא הניא . ,ההכוּת .המע ..זיאש  רבהא לכ, וָׁשָרְרִמ רעד טְנאָנ ְךיִלְנהֶע
 יג ,רינ השרפ ר

 יש װ ָו
 4 ןעיט א י , א : : או ו *

 יי וי עא א א א טשאד יד עשב א יא א א אש אט אטא יאיר אר טוט א עא איד 2 ו אט שא : לא 1 7 עא



 עֶכיימְׁש

 ,לעֶבייֵמְׁש

 .לָכָׂש ניִנ עו א ,לעֶבייֵמְׁש ליֿפ

 : | ןעֶסייֵמְׁש
 ,ץיִמָש ַא ְּךאָנ טיִנ טְדאַׁש ,ןעֶמייֵמְׁש םייַּב טְלאַה ןעֶמ זַא 1

 ,ןעֶביֹוא ןעֶמ טְלְהיפ .ןעֶטְנּוא ןוֿפ טְסייֵמְׁש ןעֶמ זַא 2
 ,טְסייֵמְׁש רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּוא ,טְלאַה רעֶנייֵא 8

 | | ןעֶריִמְׁש
 4 ,ןעֶמ טְרְהאָפ 1 ןעֶמ זַא 1

 ד 1 .ןעֶמ טְרְהאָפ יֹזַא .טְריִמְׁש ןעֶמ יִו 2

 ד : ..לנקעֿפ - יה -ןעֶּבעֶג ׁשֶרֹוח : רעֶטְרעוווְכיִרָּפְׁש יי ןיִא ןעֶמ .טְנייֵמ 'ְןעֶריֶמְׁשי

  ץלארׂשעמש

 4 ןע 0 א ןֿ

 ,קֵאַּבאַטיקעֶמְׁש

 דָמֶה-תּוליִמּנ ַא ְךיֹוא זיִא קאַּבאַש-קעֶמְׁש ַא
 ,הָבֹוט ַא םיֹורַא לאָמַא ךיֹוא ןופְרעֶד טְמּק םִע .ה .ד

 שמש
 ,טְדאָטְׁש עֶצְנאַג יִד ןעק ׁשֶּמַׁש רעֶד ןוא .ׁשְּמַׁש םעֶד ןעק ְךיִא 1

 5 א זַא .לעֶטְרעטְשןיילְק א יא רעֶניִא טְלעֶפְְנעעג לאָמַא טאָה יֹזַא
 4 -  יִיִַה-לעּב ןעֶיְִראָד א ןעק רֶע יִצ ,טְנעֶרֿפעֶג םֶהיֶא

 - יוְֿפאָלְׁש ןילַא ךיז טְנעֶל ןוא .ןיירַא לֶהּוש ןיִא טְּפאָלְק ׁשֶּמַׁש רעֶד
 2 0 ,תֹוהיִלָס ּוצ טְּפאָלְקעֶנְּבָא טאָה ׁשֵּמַׁש רעֶד ןעוֶו זַא ,טְנייֵמ ןעֶמ

 -םעֶנעֶ יב ןעֶמ יז יֹזַא ןיילַא ןעֶמ טּוהְט ריִמָּת טיִנ : ןיִז .ןעֶּפאָלְׁש

 ..ןָאןעֶּביֹוא טְהעֶטְׁש ׁשֶּמׁש רעֶד 3
 ניִצ ןעֶמ ןעֶכְלעוֶו טיִמ 60 טְכיֵל :סאָד יׁשָּמַׁש טֵַּאוִו םעֶד טיִמ ןעֶמ טְנייֵמ אָד

 עֶנירְביִא יד ןוֿפ רעֶכעֶה ְךאָנְרעֶד-םִע שן ןּוא ְךעֶלְטְכיִלרהַּכּונֲח

 םיִסָנְרַּפ עֶרֶהיֵא סאו תָלָהק ַא ףיֹוא ְךיִז .טְהיֵצעֶּב טְראווָכיִרְפֶׁש םאר

 ֶּטְסעְֶג יִד טְראָר טְליִפְׁש ׁשֶּמַש-לֶהְק רעֶד ןּוא ,ןעֶטְּפעֶׁשעֶג סילָתַק ןיִז



 ..םַנִחִתַאְנִׁש - -
 ,ןעֶראוָועֶנ בּורָח ׁשָּדְקִּמַה-תיֵּב סאָד זיִא םָּנַח-תַאְנִׂש ןעֶנעוֶו

 ,(יב ,ימ ,אמוי) .םנח-תאנש וּב התיהש ינפמ ? ברח המ ינפמ ,,,ינש שדקמ

 1 | װ ,רּונָׁש
 שש ,םיִדָׁש ראאָּפ ַא ןעֶנעֶז םעֶדייֵא ןַא טיִמ רּונָׁש ַא 1

 : רעֶגיוְׁש עֶטְעֶלְׁש ַא טְגאָ 4
 ַא ןְהֶא זיִא ץאק יִד זַא .טיִנ טְסייוֵו ןּוא ,ּבּוטְׁש ןיִא דּונָׁש ַא יִז ויִא רֶהאָי ןעֶּביִז 2 יא

 : ץְנאַוׁש 4
 ר | ,ראַנ ַא ּוצְרעֶד ןּוא עֶציִעלְזַמ-םיִלָׁש ַא רּונְׁש ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז וו

 ִו ,ןעֶרייַנְׁש
 .ןייַרַא (טיֹורק ןיִא :רעֶדאנ ועק ַא ןיִא יוִו ,טְרייֵנְׁש רֶע

 .רעֶפֶע רעֶקְראַטְׁש ַא זיִא רֶע .ה .ד 4

 : ,רעדיינש =
 - ,םיֹורַא טיִנ עֶנּורְטְפאַפ יִד רֶע טָּפעֶלְׁש .רעֶדייֵנְׁש םעֶד טיִנ טְלְהאָצעֶּב ןעֶמ זַא 1 0

 .טְדאוְכיִרִּפְׁש סעֶטְפאַהְצְרעֶׁש -- / ןאּועעַצ8 == עֶורְטְסַאֿפ =

 ,שיִא-תֶׁשֲא ןייק טינ זיִא ּבייוַו ַא ַא םִרעֶדייְַׁ ַא א 2

 ּוצ סעוֶואָטאק עֶקְרעֶדייִנָׁש רעֶד טיִמ .ְךיִז טְּביֹולְרֶע ןעֶמ ןעֶט ,טְפאַהְצְרעֶׁש ןעֶמ טְגאָז 2
 ץ .ןעֶּבייֵרְמ

 ןעֶמ זַא -- ?טייֵבְרַא לעֶקיִמְׁש םעֶד ףיֹוא רעֶדיינְׁש רעֶד טיִנ ְךיִז טְרעֶזיִּב ןעֶו 8
 | | ,םיִכיֵרְכַּת םֶהיֵא טְהעֶנ 1

 יא יד עילאק.ןעֶלאַמ יי זַא .ןענורעריְׁש יד ףא רֶ טיי יה םוראָמ
 .ןעֶגינְׁש רֶע זּומ םיִכיִרְַּת עֶנייֵ יַּב ראָנ

 ,לעּפינק ַא ןעֶכאַמ ּוצ טְסעֶגְרעֶּפ רֶע זַא -- ? טְסיזמּוא רעֶרייְֵׁש ַא טְהעֶנ ןעוֶו 4

 ,טְראוְָכִפׁש םעֶטְפאַהְצְרעֶש ===
 א 1 : ,םיִש

 ,שאַּב ןָפיֹוא רעֶּביֹוט ַא יוִו ,םיֵׁשְּב יִקָּב ַא זיִא רֶע 1

 יש ןיילְק טְנְרעֶל רֶג
 ,ןעֶמְראק עֶיְלאַמ יד ןעֶמ טְניֵמ יס'ש ןיילק- ---ןעֶטראק יא גיִסיילְפ טְליּפְש רע .ה .ד

 | | ,הָעֶׁש ==
 : ,ןעֶגייוַוְׁש ּוצ רעֶמְכעֶלְׁש ַא ןיִא ,ןעֶעֶר ּוצ הָעָׁש רעֶמּונ ַא ןיִא 1 ײ

 3 לעֿפעלְֶע א הָצׁשעֶלַא
 ,עִיְלאוָוָּפ רֶעָזטְהעֶנ אַז ַא ןעֶו

 2 װ 7 .ןעֶטְכעֶׁש :
 0 ?עֶנייֵאו א ?ליֿפ יו ןעֶטְכעֶׁש רעֶנְהיִה 4 הֹעְנ ְךיִא !יִּבִר 1
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 אי מעי עי בי או עול ענג יע קושן לע עו ; נעט א

 : ,'ונאג ןייא, -- ?ונעָג ליֿפ ייִװ -- " וְנעֶג יִד ריִמ טְבעֶׁש 'טֵהֹוׁש 2

 יִמ ןעמ היִרָּב ְךיז םעֶנייֵא טְרעֶה ןעֶמ ןעוֶו ,טֶכיֹורְבעֶג עד ןעטנאט עקב ,ליצ יד

 | .טיקיניילק
 .רעֶגיִרעֶמעֶׁש

 ו :ןייַז טיִנ ןֶּדְמ מל ןי ןעק רעֶניִדעֶמעֶש ַא

 .- .שיִנ םעֶּפֶע טְהעֶמְׁשְרעֶּפ רֶע ןעוֶו ,ןיִּבִר סעֶד ןעֶנעֶדפ ּוצ א טְמעֶׁש רֶע א

 6 ,'ה הנשמ ,יב קרפ ,תובא) / ,רמל ןשיבה

 (.ְּךיַז } ןעֶמעֶׁש

 ,רעדניק ןייק טיִנ ןעֶמ טאָה יִדיִז טְמעֶׁש ןעֶמ זַא }

 זיק ְךיֹוא טאָנ ראֿפ טאָה .טְלעוֶו רעֶד ראַּפ טיִנ ְּךיִז טְמעֶׁש סאוָו רעֶד 9

 .2 הָׁשֹוּב .לגרעֿפ

 ,שדקדֹוׁשְל ףיוא- ןעֶמ טְנאָו ,שידוי ףיֹוא ןעֶנאַז ּוצ ְךיִז טְמעֶׁש ןעֶמ םאָו 8

 .װ .ז .א ןעֶּבאָה תּויקְנ ,ןייַז ןיִּתְׁשַמ ,אֵּסִּכַה-תיִּב .ּב .צ

  -עֶנעֶטעֶמְס לעַפעֶט םאֶד רעֶּביִא טְרֶהעֶק יִז זַא ,ץאק ַא יוִו .ְּךיִז טְמעֶׁש רֶע 4

 אָה רֶע סאָו ,םעֶנייֵא א ןּוֿפ רֹוהָנייִּגַכ יב - -- ט. פנתוסוגמה == עֶנעֶטעֶמְפ

 ,טְלעוֶו רעֶד ראֿפ טיִנ הָׁשּוּב םוׁש

 ,ּפְמאֶל רעֶד ּוצ טונ ויִא ןעֶמעֶׁש מ ,
 .ױעֶמעֶׁש ְךיז ןוא  ,לעֶמיֹוּב=יױִמְׁש- ןעֶׁשיִוְצ ליִּפְׁשְטְראוַו

 4 ,טיִנ הָׁשּוּב ןייק זיִא ןעֶמעֶׁש (
 א סע שִיְּהַּפ רע זַא .םיִנ הָטּב ןייק זיִא .רעֶלְהעֶּפ א טְנאַמ רעֶנייֵא ןעֶו .ה .ַד

 .הָדֹומ

 | ,רעֶקְנעֶׁש
 ,רֶעִּב ןייַז טְּביֹול רעֶקְנעֶׁש רעֶכילְטיִא }

 רֵהֹוס .לֶנרעֿפ

 ּוםְהיֵא ם טּפױקרע לֵת 5 אש טאָה א הח 4 ׁש רעֶשיראנ ַא 7

 שפע
 ,ןעֶטְׁשרעֶּביֹוא םעֶד ןוֿפ טְּבעֶל רעֶקְנעֶׁש רעֶד

 לאָז לעֶועֶלְג סאָר וַא ,ןעֶּב'וא טיִנ טְסיִנְרעֶד רע סאוָו ,םעֶד ןוֿפ טְּבעֶל רָע .ה .ד
 .טאָנ = ירעֶטׁשְרעֶּביֹואא טיִמ ליּפשטִלאוו -- .טְסְניִדיעֶּפ ןייַז זיִא סאָד ןּוא

 | סְּפעֶׁש
 ןעֶנאָז 'תֹומָּדְקַאי ּבְלאַק םאָד ןּוא .ןעֶנְניִז "רוצ ֹועְמי טְרעֶה םְּפעֶׁש רעד זַא ן

 ,ןעֶנאַרְטְנעוֶוַא טא רעייז עמ



 .ןעֶניִצ יד ְךיִז ןעֶייִרְפ ,ןעְֶּפעֶׁש יד טְרעֶׁש ןעֶמ זַא 7 ר רע

 ,1 ףאָׁש :ןוֿפ יה רעֶד -- .ּשינ עמ טעׁש יז סיראָו יז ןעיִרפ עני יד יי
 .ןעֶרעֶׁש ןעֶסְּפעֶׁש עֶנייַו ןעֶמ וּומ םָלֹשְל 8 עא
 0 .ןעֶּבאָה ןיִז ןיִא ןעֶטְפע טפ} עֶׁשֹנ עֶג עֶנעֶגייֵא עגייז ן עֶט זומ רעֶהיִרְפ ,ה .ד = 4 ,

 : 7 ןאָפְׁש = =
 4 ,ןאָראַד םעפע ןייז טיִנ לאָז םע .ןאָּפִש ןייק טְהיֵלְפ םִע :
 : יׁשָּמִמ לעֶקִיִמְׁש א אד זיִא ךאז רעֶכיִלְטיִא ןיִא .ה .ד : 0

 8 : .ריִצאַּפִׁש !

 ,ריִהָמ רעֶנעֶנייֵא ןייַז ראֿפ זיִא .ריִצאַּפִׁש רעֶטְסְנייֵׁש רעֶד
 : ,ןעֶראַּפְׁש 6

 { דְרעֶפ ןייק אד טיִנ זיִא סע זַא ,ןעֶראַּפְׁש ן ןעֶגיֹוט סאוָו

 .(שסנט.) ןעֶראָפְׁש 6

 .לעֶּברעֶק םוצ טיִנ ןעֶמ טְמּוק .ןעֶׁשאָרְג םעֶד טיִנ טְראָּפְׁש ןעֶמ זַא 1 3
 ,ראָנ ּוצ טְמעֶנ ןּוא .ַחּור דעֶד טְמּוק ! ראָּפְׁש ,ראָפְׁש 7

 ַא רעֶרָא ,קיִלנמּוא ןַא םֶמּוק ףֹוס םּוצ עמי סאָר ןייֵא .ְךיִז טְראַּפְׁש ןעֶמ ,ה .ד
 .דלעג סאָד געֶוַא טְמעֶג ןוא קְנעַרק 0 4

 ,לעֶניֵמְׁש
 ,דניירפ ןעֶטְסעֶּב ןייַז רעֶכיִלטיִא טְהעֶז לעֶניִּפְׁש םעֶד ןיִא 1

 / לא יז טְהעֶז עֶ ךיִלְמעֶג

 ,וט דיֹומ .לְָעֶפ -- .דניפ ּךעֶלְריימ יֶּאימ יד סא מיה העַביִאְרעֶד |
 ,ןַעייַפש =

 !סֶע טְּבעֶלק .ףיֹרעֶד ייּפְׁש רשי
 םִע םאְו ,שיּבְלַא לעֶקְיטְׁש א טְכאַמ רע זַא ,הָכאָלְמ-לעּב ןעֶטְכעֶלְׁש א-ָנצ ןעֶמ טְנאָ

 .ןעֶטְלאַה גְנאַל םיִנ טעוֶו

 ,ליפש
 ,קידוצ טְמּוק ליִּכְׁש זייֵּב ַא

 .ןעֶמראק יב .ב .צ וי
 ,ןעֶליִּפׁש יי

 ,ןעֶמ טְצְנאַמ יֹזַא ,טֶליִפְׁש ןעֶמ יז 1 |
 ,ןערילרעֿפ רעֶניֵא ןוא ןעֶניועֶג רעֶנייֵא ומ .(ןעֶמְראָק ןיֵאנ ןעֶליִּפְׁשייֵוְצ ןעֶו 8

 ,תינּותֲח טְלַא ףיֹוא ןעֶליּפְׁש נעֶמ רֶע ;} 202
 / - ַא ןיינ ןעק רעזַצ ,טְנייֵמ ןעֶמ .רעֶליִבְׁשְנעֶטְראָה ןעֶטְכעֶלְׁשַא ןוֿפ סעוואטאק ןיא ןעֶמ טְנאָז סט 002

 תֹונּותֲח עֶלַא ףיֹוא מו לב ריס : ,תֹונּותֲח עלַא ףיֹוא רָמְודיִלְ 209:



 א ְטְראָק יא (רעֶטְניו ןיִא עֶר טְכאַנ ייַּב ליִּפְׁש 4 יא יי : א א : עי

 עֶד ּוצ ףיֹוא ןעֶמ טָפר ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ ןּוא ,לעֶבייַפ ןוֿפ ׁשֶרֹוּקַה םָׁשי רעֶד 2028 וד 1 וז : : י יײפ הוי רוי ירא ר
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 טבע שאנק ליה טו ינאי עיקר בקי עיקרי יי נב הי טי טא בי ובני עקב יב א עשרה טאר יא

3 : 

 הַא רֶלּוׁש יִר ליִו ןעֶמ ןוא ,םיִנ שְהעֶנ טראק יד ןעֶו ,ןעֶמ טְגאָז
 .רעֶמְניוִו ץפיֹוא רעֶדָא .טְכאַנ רעֶד

 !ןעֶצְנאוַו יד ןעֶצְנאַמ , יי יד ןעֶליִּפש }

 אַז עַכיְִנעֶמְמוא ןַא לע טרעֶה ןעֶמ זַא
 7 : טיפש

 | (.תחֶּת ןיא :רעֶרָאנ ,ּפאקןיא םעֶקליִפְׁש טאָה רֶע
 + ןיִא טייֵבְַא ַחֹכ ןייז סאו ,ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןוֿפ -- ע. פ?עווזה == עֶקֶליִפְׁש

 ירא ןייֵא ףיֹוא ןעֶציְִיִא טיג ןעק ,רעסאוָו ,םעננייא ןוֿפ רעֶדָא ,נינעְַׁש

 .ןיִּפְׁש ַא יוִו ,דְנייַּפ םֶהיֵא טאָה רָע

 ,ט"ןאְווְכיִרָפְׁש

 גראוָוְרְהאוָו ַא זיִא ,טְדאָוְכיִרְּפְש ַא {

 רות ַא ליִּדְַהְל זיִא טְראוָוְכִרְפְׁש ַא 9

 ,ןֶגְניִרְּפְׁש
 ,ןעֶגְניִרְּפְׁש "שודקי לעֶסיִנ-ןעֶזאָה א ןיִא 6 רע ן

 .(רעקיֹוה א ןוֿפ רֶעְדָאו ,ןעֶׁשְנעֶמ םעֶנעֶסְקאוַועֶג ןיילק ן'ָנאג א

 ,"םיִרֹומי ןייק טיִנ ְּךיִד קּוּב ןּוא ,ישודק; ןייק טיִנ גנירפש 2

 הן נעובננ :װרװ

 יעְקְמעֶּפראַקְׁש
 .טיִנ רֶגָּב ןייק זיִא עקְמעֶפְראַקְׁש ַא

 9 לָהּ ן9 םָדָא .לנֵ עב 87,148 11611424*1 = עקטעֶפְראָקְש

 ,ּבאֵרָקָׁש
 : ר טיִנ רעֶניִדעֶּבאַרְקְש ןיוש ןעק =ארקש ַא

 ךְרעֶפ ןעֶצְנאַנ ןיִא ןיוש זיִא יִז סאוָו ,ְןאַז ַא .ה .ד -- ע- 8180 == ּבאֵרְקְׁש

 .ןעֶרעוֶו רעֶגְרע טיִנ ןיֹוׁש ןעק

 : ,רֶׂש

 | | בא 1 "פ רעֶד ףיֹוא םֶהיֵא טאָה ,לעמיִה ןיִא רַׂש ַא טאָה סאוָו רעֶד
 אלֵמ םעֶנעֶגייִא ןייז / סעֶמיִה ויִא טאה ׁשְנעֶמ רעֶטּונ 2 זַא ,טּביֹולְג קְלאָפ סאָד

 ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ! עי םעֶלַצ ןּופ ּבָא םֶהיֵא טיִה רֶע סאוָו

 ו ,"אֵנְרָׁשי
 -עמעְֶיֹוא טיִנ ןעֶמ ןעק ןאק ַא רעֶּבָא ! יףיֹוא שֶמ טֿפּור אְנֵרְׁשִי טיִמ |

 ,יטיו- , ןעֶלעֶׁש- ןוֿפ תֹוביֵּתיִׁשאֶר יד רעֶנעֶז "אָנֵרְׁשִי = טאפ --יןאק

 ה .הָנאַה רעֶד ןיִא .ןעֶּבְראַפ -ִפ יד ןעֶטְראַק ןיִא טאָה ןעֶמ זַא ןּוא יילעֶכייֵא
 רעֶּבַא זיא ןעֶנעֶנאַד .ןעֶמעֶנְסיֹוא טיִג ןאק/ םעֶד ןעק ןעֶמ ןּוא טיִנְראָנ יִקאַמ



 ר
 .ףעֶלֶע 'הקְבִרי זיא ,ןְהעֶצ ויִא 'הָרָׂשי זַא 1

 לֶהאָצ רעֶד טי ייהְרָׂשִי ןעֶמאָנ םעֶד שייֵּבְרעֶפ רֶע סאוָו ,ץֶרָאה-םע ןַא יז טְסיֹוטְׁשייֹוזַא קץ יאא

 .ףעֶלע 'הֹקָבְרִי זיִא םַּתְסַה-ןִמ זַא ,רעֶּביִאְרעֶד טְנייֵמ ןוא .,ןְהעֶצ ,יהְרָׂשעֶג

 "!שָע ןַא יִּבַא ,טָא; -- ?ׁשְטֶׁשראָּב רעֶטּוג ַא םעֶּפע !הֶר הש 2

 6  ץ העָצ = יא ;ת. 06 =='טָא ;{ ססעװעפי :0. 2822264 : א ר

 ןעוֶו ..ןעֶרעֶזיִּב טיִנ ְךיִז לאָז רע זַא ,ןעֶטייֵרעֶּבְראָפ ןאמ םעֶר ּבייו סאָד ליוִו טיִמְרעֶד

 עי יב וי יי עו יא 2 יא

 : - רעבי
 | טְכעֶלְׁש ויִא ןעֶּפ יִד זַא .ןעֶמ טְנאָז ,ןעֶּבייַרְׁש טיִנ ןעק ןעֶמ זַא 1

 .3 דיֹומ .לָגְרעֶפ

 !ֹודְסַח םֶלֹועְל יִּכ :טעיֶמְתַחעֶג .ןעֶּביִרְׁשעֶג 2
 םּוצ רעֶּכָא ' ,ליװ ןעֶמ ליֿפ יו ,ןעֶלְסְקעוֶו טֶּניירְׁש רֶע יש ,רֵהֹוס ַא ןוֿפ ןעֶמ טְנאַז

 טיִנ ְךיִז רֶע טְלייַא .ןעֶלְהאָצ

 .טעֶׁשְטאָט םעֶראוָו רעֶד יוִו טְּבייַרְׁש ר פ

 ,תֹוָתֹוא עֶגיִכעֶלייֵק ןּוא עֶגייֵׁש ,טְּבייֵרְׁש רֶע .ה .ד -- עק. 1002/6 == ןעֶשיִסאָט

 4 ,םעֶטעֶּפאָל ןּוא םעֶרעשְטאַק טְּבייַרְׁש רֶע 4 יי

 עְֶנאַל טְּבירְׁש רֵע .ה .ד -- ק. !0עפ18 = עֶטעֶפאָל ;1. אסוסקװג == עֶרעֶיִטאָק א

 7 .תֹויִתֹוא עֶמּויק ןּוא

 0 (.8 ,פ) ןעָייֿפ, ייוֵוְצ ףיֹורעֶד ּבייֵרְׁש ם

 שיִנ יו טְנעֶר ןעֶמ סאָו ..ביה ןעֶמְכעֶלְש א ןוֿפ -ןעֶלאֿפ-יעֿפי: יעָכאַמ "ןעיֿפייְֵצ
 ןעֶמעֶגּצְּבָא םֶהיֵ א
 .ןיירְש =

 '!אֵיְטעֶה , טייֵרְׁש רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןוא !יִהַאי טייֵרְׁש רעֶנייֵא 1
1 

 - ױא "!יִהַאי טיִמ - .טייַז רעֶרעֶדְנַא ןַא ףיֹוא טְהיִצ רעֶכיִלְטיִא סאָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ייֵוְצ ןוֿפ

 .טְקְניִל ןוא סְטְכעֶר ןעֶסְקָא עֶרייז ןרעיּפ יִד ןָא ןעֶּבייַרְמ יי אֵיְמעֶהי ' :
4 

 | : אי יַח, :ייֵרְׁש ׁשְטאָח
 הָּלִפְּת םּוׁש ןייק  זַא ,סיֹורְנ יֹוזַא זיִא קיִלְנְמּוא טאָד .ה .ד -- ע. 6006 == ׁשְטאָה

 .טיִנ ןיֹוׁש טפְלעֶה ' |

 .ךיֹוה ןעֶמ טיירׁש 'ַּדַלְמ יִנְפִלי 8 =
 ןעֶמ זימ .ןאַמ ןעֶסיֹויג ַאדנייצ ןעֶמיִיצנָא ףְראַד ןעֶמ ןעֶו זַא .טְנייֵמ טְראָוְיִרְפש סאָד

 ׂ ייד לּלַפְתִמ קראַטְׁש
 ,םיֹוא טיִנ ןעֶמּ,טְרְהיִפ ֶיֵרְׁש טיִמ 4

 ,העוֶו טיִנ םּוהְמ םִע זַא ?'! יֹוא, טיִנ טייֵרְׁש רענייק

 3 ךאָטְׁש .לָנְהעַפ



 א עא } !טאָג ןעקעֶוֿפיֹוא טְסעוֶו ,טיִנ ייֵרְׁש (} |
 .ףיוה ּוצ טְנעוֶואַד רֶע רעֶרָא ,טייַרְׁש רֶע סאוָו םעֶנייֵא-ָנ-ּוצ ןעֶמ טְגאָז

 | ,עֶלעֶמעֶרְׁש
 ,עֶלעֶט עֶרֶׁש ַא יוִו ,םּורַא טֿפיֹול רֶע

 טאָ :ןעשמייד םיִאנ לעחּור ןיילק ןיִמ ַא קלאפ םייַּב טְסייֵה "עלעֶטעֶרְׁשּי

 ןייל קי א 5 -= .ןעֶדאָׁש ןייקטיִנ טּוהְמ סֶע רעֶּבִא ,ּבּוטְׁש ןיִא םּורַא טֿפיֹול
 .ןעֶהעֶג ּוצ ןָא טְּבייֵה סאוָו

 | | ,ןעֶקעֶרְׁש
 ,טיִנ ְּךיִמ ףאָרְטְׁש דאָנ .ךיִמ קעֶרְׁש !םֶלֹוע לָׁש ונֹוּבַר

 ,הַּפְרְׂש 0
 א | ,ךייר א טְרעוֶו הָּפֵרָׂש א ְךאָנ 2
 יא טְכאַמ רָע סאָו ,םעֶנייאןוֿפ יא רעֶּבָא סֶע גאז ןעֶמ -- .קְלאָפ סאָד טֶּב ולְג יֹוַא 2 6

 4 .יִׁשֲאָה יִרֹואְמ אָרֹוּבי קיִרָבאַפ 2 ,יוה ןעֶנייֵא ןייז |

 ,הָרָרְׂש

 .רָעופ ַא ןעֶמ טְנידְרעֿפ הָרָרְׂש א ןָא 1 |
 .טְסְנִרְרעֶפ ןייֵלְק ַא עֶׁשְטאָה םיֹורַא טמיק טְפעֶׁשעֶג םיֹוְג ַא ייַּב .ה .ר

 א ,תֵרָׁשִמ רעֶד ויִא יֹוזַא ,תֹורְרִׂש יִד יו 9

 .הָררְׂש ַא רעיוּפ ןיק ןוֿפ טינ רעֶּבָא .רָעיֹוּפ א ןעֶלאַפְּבָא ןעק הֵרָרְׂש ַא ןוֿפ 8 0 װ
 אז 1 ,לנְרעֿפ 6:

 = .הָקיְִׁש
 ,טיִנ הָמָכָה ןייק זיִא ןייֵלַא הָקיִּתְׁש רעֶּבָא = 'הָקיִתְׁש הָמָכָחַל גיס;

 א * א: ד | 1 14 2 = ד + : הק וי:

 ,(0י הנשמ ,'ג קרפ תובא) ,הקיתש המכחל ניס



 .ת 4008 -
 יי טא

 ,לעֶדְנאַה-הָאּובְּת |
 ,ליִּפְׁשְנעֶטְראק ַא זיִא לעֶדְנאַה-הָאּובְּת

 .ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶטְנאוַועֶג ןעֶנעֶז עֶרייֵּב וי
 וי

 : ,םיִּלִהְּת
 א : ?סְטְכיִליווְׁשעֶנ ּוצ םיִּלֵהְּת טְמּוק יִו 1

  להיש ןיא ןעֶנאַז טְואָלעֶג טאָה עִיַלימאַפ יד ןּוא .םְטֶכיִליוְׁשעֶג ַא טאַהעֶג טאָה רעֶנייֵא 2

 סִנייֵא טְמיק יֹזַא יִו ,טְרעֶדְנּואוועֶג רעֶּבָא ְךיִז טאָה רעקנארק רֶעֶד .םֶהיֵא ראַֿפ םיִּלִהְּת 7

 .ןְרעֶדְנַא םּוצ

 / .ןעֶרעֶו טיִנ ןעֶמ ןעק טאש רע העיָו טיִנ ְךיֹוּב רעֶד טּוהְמ ןעֶנאז םיִּלִהְּת ןוֿפ 2
 | וַא .טְגאָזעֶג םיִּלְהֶּת עַקְנאַרְק רעַֿפ טאָה סאָו ,ןֶלֶּטַּב ַא טְנאָלְקעֶג ְךיִז לאַמַא םאָה יֹוזַא

 .הָסָנְרַּפ עֶמּוג ןייק טיִנ זיִא םִע
 קייֵטְפַא רעֶד ןיִא טֿפיוקעֶג םע ןעֶמ טְלאוָו ,הָאּופָר ַא ןייַז לאָז םיִלֵהְּת

 .הָלֹוה א עָֿפְלעֶה ןעק םיִּלִהְּת זַא ,טיִנ טְּביֹולְג רֶע סאו סְרוקיִּפַא ןַא טְנאז סאָד

 ,טְּפאָמְׁש םיִּלִדְּת 4
 רע,לייו ,ןעֶנאָז םיִּלָהְּת ְּךיִז ראֿפ טְזאָלעֶג טאָה לּיׁשְלַׁש טאַהעֶג טאָה רֶע סאוָו ,רעֶנייֵא

 .טְּפאָטְש םיִּלִהְּת זַא ,ןעֶזעוֶועֶג רעֶכיִז זיִא

 ,ךוּת
 .ְּךאָל ַא זיא .ךֹוּת ןיִא יה

 סע וי שאת ךאו עא יב יח יד 0
 ,הֵרֹוּת |
 ,םוֿפ ןייֵא ףיֹוא הֶּלִּכ הָרֹוּת ןעֶנְרעֶלְסיֹוא } 4
 ַא ליװ רעֶנייֵא ןעֶו .,ןעֶמ טְנאַז -- .(יא ,א"ל ,תבש) .תחא לגר לע הלכ הרותה לב .. 0

 : .טייַצ רעֶצְרּוק ַא ןיִא ןעֶנְרעֶלְסיוא ּדיִז ְךאַז עֶרעֶוְׁש

 : ןעֶצעֶגנ םדיא ןיִא ְךיִז ׁשאָה הָרֹוּת יד ?
 ׂ ןיֹוא טאָה סאָד - .ןעֶׁשעֶל הָרֹּת יִד טיִמְרעֶד לי ןּוא ליֿפ-ּוצ טְקְניִרְט רעֶנייֵא ןעוֶו ,ןעֶמ טְנאָז

 : .ןעֶקְניִרטְנָא טא: טְנעֶקעֶג טיִנְךיִז טאָה סאוָוירֶרעֶפ ןייזןוֿפ הָלָנע-לעּב ַא טְגאָזעֶג לאָמַא

 6 ,געֶרְּב ןייק טיִנ טאָה הָרֹוּת יד 3
 : | : ןע. 1268 == נעֶרַּב

 ,דָנּורְנ ןייֵק טיִנ טאָה הָרֹות יִד 4

 6 יי יי שי ירא א א יא ישי ריי א טל נא שא ר שש



 ןיִא טראָד .הָמָבָח ּואוו ןּוא) .הָמְכָח ויִא טְראָד .הָדֹוּת או }= ---יידד- = }

 לריִמאַנ זיִא ןיאַז רעֶטְצעֶל רעֶד -- קי 16101052844 == עקטיעמעל

 אָ ׁשִטְסיִדָראַפ (.ץעינעיז רעֶנייֵר ןּוא) הָמְכָה זיִא טְדאָד .הָרֹּת או () יש
 ('.עֶקְׁשעֶמעֶל :רעֶרָא) לאַמְבאָרְק זיִא טְראָד .הָרוּת ּואוו |

 0 1:0621021 == לאַמְכאָרְק : קץ. 02169100 == ץעיגעַיור |

 5 ,ןעֶלאַֿפרעֿפ טיִנ ץיִנְרעֶניִא ןעֶמ טְרעֶו הָרֹוּת טיִמ = ? :
 4 ,הָרֹוחַפ ןייק טיִנ .הָריּת ןייק םיִנ 8 0
 ,הָרֹוחְס עֶטְסעֶּב יד זיא הָרֹוּת - ) ! :

 .ִלְרעֶדְניק ַא םיֹוא : 7
 ,הָׁשּורְיַּב טיִנ טְמּוק הָרּוּת 14 | 0

 . אב" הנשמ ,'ב קרפ ,תובאנ ,ךל השורי הניאש .,הרות דומלל ךמצע ןקתה

 .ןֹונֲהַּת

 ,טיִנ דֹוס ןייק זיִא ןּונֲתו : 6

 רעֶּבָא ,ליִטָׁש ןיִנאַנ סע טְגאָז ןעֶמ ןּוא םייָפ ןּפיֹוא 0 א "נתתי ייּב

 ;ץוריה יי יו
 | | יונֵיָה םיִדָבַעע : זיִא ץּוריִּת רעֶד } 0
 יו יױזַא ,ץיהיֵּת ןעֶׁשיִמאק א טיִמ עֶנאַרְפ עֶניִטְכיוִו ַא טְרעֶפטנֶערעֿפ ןעֶמ ןעוֶו :

 | ,רדֵּפ םיִיַּב תֹויִׁשִק רעיּפ יִד ןְרעֶפְטְנֶערעֶפ לאז "ױנַײה | 4

 (.ץאק רעֶד ראַפ ,,. :ראַײנ ,טְכיל-ׁשְנעֶּ יד ראֿפ ץּוריִּת ַא זיִא םִע 9 :
 - .העָוְהיֹוא עֶלֹֿפ ַא ןעֶגאַז טְרעֶה .ןעֶמ וַא .טְדֵאְסְנעֶרעֶר עֶטֶכיֹוְּבעֶג טָּפֶא ןַא

:. 

 הא יש

  .ןעֶרעֶלקְרעֶר ּוצ טיִנ ְךיִא סייֵַו יטכיִל-שנעֶּב יִד ראֿפי קּורְדְסיֹוא

 ,םיִכיֵרְכַּת
 י - . .שעֶנעָׁשעֶק ןְהֶא ןעֶמ טכאַמ ּםיִּכיֵרְבִּת

 ְךיִז ןעק ןעֶמ זַא ,ןעֶנאָז טיִמְרעֶד ליִו ןעֶמ -- ע. אטפ?00 == עֶנעֶׁשעק

 טי} א א ראן עי

 הָיִלָּת
 .ןייֵלַא טאָג ראַפ יוִו ,אָרֹומ רֶהֵעָמ ןעֶשְנעֶמ ןעֶּבאָה הָיְלְּת רעֶד ראפ

 ,ד קח

 4 טי

 0 על אוו ַא ךיֹוא יִבָר רעֶד זיִא ;.רעליואוװ ַא זיִא דיִמְלַּת רעֶד זַא

 - .ןעֶנעק ּוצ ְךאָנ םֶהיֵא .טְלְהע ;8 סע סאוָו טְסייוַו םָכָהְדדי 2: -ע | :

 0 לתִ 2078 .עד יי ?ךיננהצ טו א



 ,עֶמאוַואַמּה
 .עֶטאַואַמֵּת ְךיִז טְכאַמ רָע ,

 ,טְהייֵה סאָד ןּוא ,הָרּנַה רעֶד ןיִא 'םַּמ. םעֶד ןוֿפ טְמאַטְׁש יעָטאַיאיִמּמּו א

 } .  יוְנייֵמ ןעֶמ סאו טיִג ראָנ טְהעֶטְׁשְרעֶפ רֶע יִו ְךיילנ ,ני יִדְלּוׁשְמּוא ךיִז

 : הֶחֶמת
 ,הָחְמִּת ַא זיִא רֶע

 ןעֶדּי יד--(.'חַמו : םֶהיֵא ןעֶמ טֿפר דאָרְּב ןיָאנ .רעֶיְנעֶמרַא ןַא ןענ יִלאֵנ ןיא ןעֶמ טֿפיר יֹוזַא א

 טְהיִצעֶּב 'הָהְמִּת. ןעֶמאָנ רעֶר ןּוא ,קלָמע ןוֿפ ְךעֶפְקיִנייֵא ראֿפ רעֶינעֶמְרַא יִד ןעֶטְלאַה

 ,היַכ ,םירבר) ..םִימָּׁשַה תַחַּתִמ .קֵלֵמְע רֶכְוקתֶא הָהְמִּת.-.. :קוסָּפ םעֶד ףיֹוא ְךז

 : קּוסָּפ ןְרעֶדְנַא ןַא ףיֹוא רעֶרװ ְךיִז .טְהיִצעֶּב 'הָמ. ןעֶמאָנ רעֶדאָרְּב רעֶד -- (.שיי
 כו-תַא הָחָמֲא ה ח 3 יב;

 (.דיי ,זײי תומש) ילד ר = ר 0 8 ר

 ,םיִאָנ
 ,הָּבּותְּכ יִד רעֶדייֵא .ןעֶסייֵרעֶצ םיִאָנְּת יִד רעֶסעֶּב

 ,42 ר עֶס עָּב .לֵנְרעֶפ

 | : ,גונעֶת

 : ,טיִנ ןעֶמ טְּבְראַטְׁש תֹורָצ ראַפ ,טיִנ ןעֶמ טְּבעֶל גּונַעַּת ראֿפ |

 עא ,תינעָּת

 רעצרּוק ַא ןּוא רעֶנְנאַל ַא ּבייוַו ןיא .ןאַמ האפ ייֵרְד אָד ןעֶנעֶז םיִתיִנֲעַּת
 רעֶסייוַו ַא ןּוא רעֶצְראַוְׁש ַא !

 -העבש :זיא רעֶצרּוק ַא ןּוא רעֶננאַל ַא ,רֵּתְּפֶא-תיִנֲעַּת ןּוא טא ; יִא ּבייוַו ןּוא ןאַמ

 | .רּּפָּכ-םֹוי ןּוא בָאָּב-הָעְׁשִּת :זיִא רעֶייַוַא ןּוא רעֶצראוַוְש ַא ,תֶבָמְּב-הֶרְׂשַע ןּוא זּוּמַתְּב-רָׂשֲע 4

 .הָסיֵפְּת
 ,הָתיִמ יוִו יֹוזַא זיא .הָסיִפְּת

 הָּלמּת
 ,ּבאָרַא טְהעֶג הֶכָרְּב יִד ןּוא ,ףײהַא טְהעֶג הֶּלִפְּת יד יי לא

 ,ןיִלפּת
 ,תיִציִצ עֶצְראַוש ןּוא ןיִּלִפִּת עסייוַו

 ןעֶקעֶג יי ןוא :ְנינרֶרָא ןִא םיִנ ןעֶכאַז עֶניד טְלאַה רע סאָו .ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנירְמּוא ןַא ןוֿפ
 / = .סיֹוא טְכעֶלׁש רעֶּברעֶ 0

 .הֵּפּוקְּת = }
 רעיא יִד ףיוא קאַה יִד געֶל -- טְלאֿפ הֵּפּוּקִּת יד יש

 ןעֶזייֵא לעֶקָיִטְׁש ַא ןעֶנעֶל ןעֶמ :, טלאֿפ טא יי ןעוֶו זַא .ןעֶּביֹולְנְסקְלאָפ ַא זיִא סע

 א עהרע לא עה טאק ר א. טי סאפ סע ףיו
 .רעָיִא יִר ףיֹוא קאַה עֶדעֶוְׁשיִד ןעֶנעֶרְפיֹוַא ןעֶסייֵהעֶג טאָר



 תועיקּת

 0 .תֹועיקְּת
 ,תּויִקָנ ןֵּוַח רעֶד טאָה .תֹועיִקְּת ראַּפ

 : ,םּונְרַּת
 יש ,םיּנְרַּת םֶהיֵא ראַפ זיִא סֶע |

 ןוא .שיִאעֶמאַדא הוא ןעֶּבירְׁשעֶג זיִא רֶע סאוָו ,יסֹולקְנֹוא םּוגרּמי םעֶד טְנייֵמ ןעֶמ

 : ,הרָּת יי ןעֶהעֶטְׁשרעֿפ רעֶכילְיִא טיִנ םֶיִא ןעֶק

 | ְךֶרֶּד אַ יחֵרְּת לאָשיִרְּב !אָהאָה
 - ,ףְֹסיֹוא רעֶטְפאַהְצְרעֶׁש -- ז. חה == ַאנ ;?. וקטנוס:וע == לאָשיִרָּפ

 = .געוֶו ןעֶיטְכיִר םעֶד ףיֹוא ןעֶרעֶלְקְכאָנ םעֶגְנאַל ךאָנ טְמּוק

 א ,הַבּוׁשְּת
 ,הָבּוׁשְּת ַא ְךיֹוא זיִא .הָבּוׁשְּת ןייק 1

 קיִנְּפעֶל םעֶד ןעֶסייֵרעֶצ הָקָהְצ ןוא הָבּוׁשְּת
 צו הל תּו הֵבּיׁשְּתּי :קּוסָּפ ןיֿפיֹוא עִידאראַּפ -- ץ. 166תנא == קיִנְטעֶל

 "ףקנּת-הָּנְִִי הָלָפְּת רעֶד ןיִא הָרַה ער תֶא
 ,בֵאְּב-הָעְׁשִּת

 / ,דיִרָי ַא ייֵלפ יִד ןעֶּבאָה בָאָּב-הָעְׁשִּת
 ןעֶקאָז יד ןיִא ,רֶרע; רעֶד ףיֹוא טְציִז ןעֶמ לייַמ
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 יַה ַּת פ ַס
 ו | : : (1066+.)

 םע סאוָו ,טְראוָו אַַּא ןעֶגיִפעֶג ךיג ןעֶנעֶק לאָז רעֶזעֶל רעֶר יֵדּכ ,ּוצְרעֶד טּכאַמעֶג ֹיִא לעֶסיִלְׁש א
 ןיפ עֶרעֶרְנַא ךֵפ ַא ןיִא ךאָד ךיז טְני יויזי עג סע.רעֶּבָא .רעֶטְרעֶוְגאַלׁש יִד ןעֶׁשיוִוְצ טינ ּוליִפֲא טְהעֶטׁש |

 טור יו ר

 יטאָני טְראוָו סאָד ְךיִז טְניפעֶג סעּואו ,ןעֶסיוִו ליוִו רעֶנייֵא ןעוֶו :לָׁשָמִל .רעֶטְרעוֶוְכיִרְּפש עֶרעֶזנוא ֹו 1 טא : : : ש י

 א רֶע או ,ןעזייַיו סְקעֶדנניִא רעֶד םֶהיֵא טעוֶו ,טראוָוְגאַלְׁש םעֶד ןּופ רעֶטְרעֶוֶוְכיִרּפש יִד ןיִא ץּוח א

 .רעֶמֹונ רעֶכְלעֶו רעֶטְנּוא ןּוא טְראוָוְגאַלְׁש ןעֶכְלעֶֶו רעֶטְנּוא .ה .ד ,ןעֶכוז ּוצ טְראָָו סאָד טאָה !
: 4 : 

 א
 א :

 4 0 א

 :: ;1 דְנאַװ :9 ץְראָה :3 ןעּפאה :ןעֶהעֶזְרעֶד
 ;4 רהאְי ?? ןָתָה :6 ,5 ןעֶהעֶז :גּויז :1 ועֶנייוֵ

 ׁשְנעֶמ 1 תֶוַּמהַּךַאְלמ 110 ןעֶכאַל 110 די

 רןיע יפ דֹוכ וסקִיִנ 180 ,1 ראַנ :כ תַמ :8
5 

 ,כ דְנאַׁש :ןּפ ,2 ןעֶדעֶר :6 רעֶטאָּפ :עֶרָה
 יב

 :ד9 טאָנ :3 טיְּב !ןעֶיירְשְנייִא .:ןעוקוא
 .3 בֹורק :1 ןיִכעק,:49/ ראַנ :3 ןעֶּבעֶל ריי אש ."--

 וי: ,5 ֹוּמַר-ְַּאְלַמ :5 עֶרֶהירצִי 80 טאָנ :דערסיֹוא

 ;נּװְז :1 דְנאַו :109 טאָנ :7 נֹוא :רעיוא

 :לעֶוע :9 דוס :4ׁשְנעֶמ':10 ןעֶכאֹל ,פ ְןעֶהעֶו

 , .3 ליִטְׁש :1 ןיִצייֵּבר : גּורָק :קאַלאָּפ

 : ,41 ּבייַו :ץאַזְפיֹוא

 | .םֵׁש :רעֶהעֶטְׁשְפיֹוא
 : .5 ןעֶסאַּפ :גְניִריֹוא

 6 ,27 טאָג :ןאַמּוא

 ,0 גָנּוצ :לעֶקעֶּפ :33 דיי :9 קיִלְג :קיִלְנִמּוא

 | 20 א .8 רעֶקְנעֶׁש :רעֶטְׁש
 ;8 ,9 רעֶדָניִלְּב :99 ןאַמ-סעֶרָא :ן : : 6 כ רעסעב ;טְכעֶרְמּוא ש 1 ןעָהור :הּורְמּוא :ןעֶנעֶבנִסיֹויא !ןעֶלעֶנֶא  עֶמהְָּ



 "םיִמָתַר-אֵלָמילֶא,

 רעֶרְהיִפְרעֶט סָנּוא

 . הֶּלַּכ : רעֶרְהיִּפְרעֶטְנּוא

 .ריּפַּכ-םֹוי :םַנֹוא

 .41 טאָנ :רֵצֹוא
 ד ד

 ,13 טיֹורַּב : חַרֹוא

 .1 ץֶמאַט : תֹוא

 ,12 דיֹומ : םאַלְטא

 .רעֶדעֶּפ : 77 טאָנ :טְטעֶּבְרעֶּביִא

 ;1 ןייֵרְח : 9 ,8 ןֶהיֵה :2 תֹוּלּד :1 ןעֶנעיֶבְנַנ : יא

 ןעֶטיִׁש 7 הּוק ,17 ץאק ;41 ראַנ ;? הָצַמ

 .הָפּוקְּת 8
 ךֶ :

 .1 םֶדְמערְּפ : םֶנעֶגייֵא
 .1 רּונָׁש :1 ,3 ,כ ןָהז : םעֶדייֵא

 .1 הֶריִׁש-תַּכִׁש :8 טּונ :זיַא

 ןש ןעֶּביִז :4 ןעֶטְלאַה :ןעֶגעֶלְנעֶוַא : ןעֶזייֵא

 יג קאטְׁש ;8 הֶרֶצ :4 טיֹונ :13 ׁשֶנעֶמ

 .8 טְראָו :לייַא

 .3 הָחְמִׂש : ןעֶטְסעֶמ :8 ןאַמ +לייַא
 41 ּבייַו : ץאַזְנייֵא

 ,18 רֶרעֶּפ :לעֶקיִנייֵא

 ,ןְהעֶצ :םָנייֵא

 3 קֶראַמְׁש :לעֶגייֵּברֶעייֵא
 ןפנ :רַײא

 .ז ץאק :פ םעֶלעֶה :קיִדְניִא

 ,9 תּונָמֲהַר : תֹויְרָזְכַא

 .קיִנָפורק : הָליִכֲא

 3 ןעֶּבְראַמְׁש : רעֶּטְלַא
 9 ןעֶפְלעֶה

 .1 סקָא :ץֹומְלֶא
 ,10 ןאמ :5 ןעֶהעֶוְסיֹוא : ןֵמְלַא

 ,2 דיֹומ ; 28 טאַנ :9 רעֶפעֶּב :7 רּוחָּב ;הָנָמְלַא

 .3 ןעֶלעֶטְׁש : 6 ןעֶנעֶק :"אל; :ףִלֵא
 .פ דְניֵק יט עפע 3 קאוַוְמיִל :9 דּוחָּב :םֵא

 ע א וי

 4 םֹולָח :3 ןעֶּביִז : תֶמֲא

 טאק :4 ןעֶניִל 8 ,2 רעֶנְעַל

 : : לעֶגיִּפִׁש : נה 49

 ,9 ריִהְמ :לעֶגְנַא

 .קיִנְרעֶּבאַי : גארטסָא

 1 ןְרעֶיֹוד : תינעת-רתסִא

 45 םיִּלְַּת :כ רעֶיּפ :קייֵטָּפַא

 .כ רעֶיוּפ :רעֶקייֵטְּפַא

 .כ לִיַהתֶׁשֲא : ריִציִפֲא

 3 ר :ןָמֹוקיִפַא
 .פ ןֶּדִנַכ : 87 טאָנ -:םֶרֹוקיִפֲא

 : ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ :"תֹוטָּדְקַא,

1 

 ו5 ןעֶקאַּפ :21 ׁשְנעֶמ :ט לֶזִמ :םֶקָא

 .1 טֵבְׁש :19 רֶניק

 ,ד סקָא :ׁשייֵלפְנעֶסקא

 .כ ןעֶקאַּפ : ןעֶגאוַוְרעֶקַא

 .ןּוהט :6 דִנאַה 1 הָכאימדִלעַּב :טייּברַא

 ; עֶנאַרְטרעפ ;44 ראַנ
 .רעֶקע + רעֶטייֵּבְרַא

 .תֶחֹו ַה : תוסֹוּכיעַּבְרַא

 .4 ןעֶסאַּפ : תֹופְנַּכעַּבְרַא

 .3 ןעֶטיִׁש :לעָּברַא

 .11 ןעֶּפְלעֶה :םעַּבְרַא

 - .עקנעֶהעְֶייַא :עַקְרעֶנאָרְטְסיֹורַא
 וְמיִל :16 עֶטאַמ :8 טְראָו :ָטְרָא

 5 .רעדִיינָש

 .2 ןייֵטְׁש : 19 הָרָע 8

 .5 הָּכַמ :םעֶרַא

 לו ;טפ ,8 טאָנ ןאַמ-םעֶרַא

 / :49 ׁשֶנעֶמ תחקי ;9 טיֹומ

 0 8 רעש 8

 6 א סד

 יה עס הרשע

 ד 5 ןעֶנְהאָפ : לֵארְׂשיץרָא



 .לעָפְקעֶו :ךעֶל'ר
 2 רעֶדיינְׁש :ׁשיִא

 ,99 ּבייוַו : ליַח-ת

 ;ב

 :ןעָהימ 14 הֶׁשּורְי :14 ּבייַו 8 האפ :עָּבא :

 :פ :1 ןעֶמיינק 19 ׁשְשׁשְראָּב :9 גיוא

 .ה ןעֶנאָמ :ןעוֶויֹואקאַּב
 א 1 ;פ טֶסיֵמ

 :1 עֶטיִּבַה-לַעּב :6 ײֵא :יְִרֹא-
 .2 הָרָׂש :1 רעֶנראָק :צ לעוֶוְלאו

 ,10 ,5 הָרְס :11 על

 ,2 ףיכ 8 ראָנ :הָפָּנמ יב םִעַּב .הָמ ּב

4 
 וי שאט 6

 יש 0 4
 ווא א יא היד /

 ר יש 4

 .ןעֶמעֶרְד :"ְךֶהֹולֲעַהְּבי
 ,96 ןאַמ-םעֶרָא :"םֹולָׁשַּב יִאֹוּב,

 ,89 דָנּוד : עֶדוּב

 ,6 ליומ :םעֶזּוּב

 ,1 הּוק :4 דירְי :ןעֶלאַֿפְּבאַרַא :ךיִא : םעֶדיֹוּב

 . ןֵכְדַׁש ;ן2

 הָבִנ :9 ןייֵרָה :96 רעֶסעֶּב :ןעֶדעֶרְנייַא : ךיוּב
 ,9 םיִּלִהְּת :8 פאק .ןעני ניזרעֶפ 9

 :5" .נאַלְׁש :4 לעֶּפִע :1 ןעֶגְנעֶה ;9 רּוחַּב :םיֹוּב
 פד עה 5 =

 3 ןעֶאק בי ךּ
 ,14 דֹוכָׁש עקל יב

 :ןעֶרעֶוְנָא :1 הָנָמְלַא :3 ןעֶהעֶגְנעֶוַא : הָׁשּוּב

 ,6 ןעֶמעֶׁש :הָּפְרִה

 2 םיִנּפ-תּזע :9 רעֶמעֶּב : םיִנַּכ-תַׁשֹוּב

 .3 ץֶמאַמ ; ןֹויִזּב

 .1 ןֶתָה ;38 דָנּוה :רֹוחְּב

 ,25 טאָנ :ַחּומ

 ,פ הָנּותֲה 6

 ,1 ןעֶלאָמְסיֹוא :הָאיִּב

 ,2 הָּפּוה : עֶדיִּב

 ;ד ןעפאַה זכח 14 דג :ןעמוא :לעֶנייַב

 ;8 ןעקיק :1 ץֵנּוק :1 (טסעט } ןעֶניִל :אֵמֹוה

 .3 ןעֶרעֶלְק
 ,7 ןעֶסיוִו ;םעֶוייִּב

 -רעֶד :4 רֶלעֶג 131 ,8 ןאַמדמעֶדָא :לעֶטייַּב

 :1 ןעֶרְהאָצ :3 דֵּמַלְמ :לעֶטייֵרְט :ןעֶהעֶז

 .3 ןעֶמּק
 ,1ו ,9 ,ו רֶרעֶּפ :ן ׁשְשאַּפ :6 דֶלעֶג =

 :9 רעה 13 הל 6

 ׁשייֵלְּפ :לאָמ ;1 גָנּוי :99 רֶנּוח :1 הָריׂשּב ; ןייַּב

 .4 רעֶגְיאק :11 הֶרֶצ :1 גניצ 1

 יע יי יי יי 7



 .ןייַז לחֹומ גם

 :51 רעֶסעֶּב ;לעֶסיב

 ,1 הָמְקִג :כ ןְסיִנ : ןעֶסיִּכ

 ,1 רעֶקְנעֶׁש :רייא :ןעֶטיִּבְסיֹוא 1 רעֶיִכ

 .9 הָמָכָה : הָציֵב

 .? ריֹומ :4 ןעֶהעֶגְמּורַא : קיִב

 וה מן תיב

 ,1 ןֹומַמ : תיַב

 ,9 רֹובָּכ : אֵּסִּכַה-תיֵּב

 1 רעֶטּוג :ׁשֶּרְדַּמַה-תיֵּב

 םָנִח-תֵאְנְׂש ;4 ןֶהיֵה :ׁשָּדְקִמַה-תיֵּב

 ,10 הֶרְצ :2 ןִהֹּכ :סּוהִי : תֹורַבְּקַה"תיִּב

 ,7 ריִזֲח ;םֶלֹוׁע-תיֵּב

 1 ןעֶהעֶגְמּורַא  רֹוכְּב

 .ןעֶראַנְקיֹוא ;הָרֹוכְּכ

 ,39 רעֶסעֶּב ;טאַלְּב

 ;פ ןשקע :ָןעיִקַמ 118 הָלעַג :פ דְלאַנ :עּמאָלּב

 .ןעֶּביֹולְק :9 רעֶגראא

 ,1 לֶהָק :3 דאו ;26 טאָנ :רעֶטאָלְּב

 10 ןְהיֵה ;םֶדְוירׁשיִּב : טול

 זפ רעָּביוט ;1 ןעֶלאַמְסיֹוא :16 גיֹוא ; רעֶדְניִלְב

 ,1 ראַנ :19 ׁשְנַמ

 .ו ׁשֶנֶמ :ץיִלּב
 ,1 תורע : רעֶכעֶלְּב

 3 ןעְֶעֶל +קָלכ
 4 הָּכִמ ; ןֵּב

 ,2 ןְהאָה : דָא

 .2 הָדְָהִי תּב : ד"הי ןב

 .7 ,8 בָר :9 ןָהּוז ;48 רעֶפעֶּב : + ןעֶמעֶּב : רעֶדעֶּב

 449 ׁשְנעֶמ :קיִנְטעידזעֶּב

 ,13 שאָנ :םעֶזעֶּב

 ןאַמ 2 ןעֶּבאָה ;טָּ ;1 ןעֶהעֶטְׁשְּפיֹוא : טֵמעָּב

 םָׁש :בָׁשֹומ :3 אָרֹומ 18 ,4

 .כ דְמעָה : רעֶכעֶּב

 .6 רֵהֹוס ;כ ןעֶגְניִ

 דאַנ 2 טְלעוֶו ;8פ שאנ :הָואַּ- לעַּב

 .3 םעט : ןשרד-לעּב

 ק ופ ּואְנעֶמעֶג :4 תֶרָׂשְמ :תֹעָמ

 : ,פ ּבּוטְׁש

 1 הֶ הזה 1 ןעֶקוקְנָא : עט תייֵּבַח-לעַּב

 | .רעֶנשריק :קיְְִנעֶצאָרְפ ; בֹוחיִלעְּב

 | 8 טהׁש : :עטקאט-לעּב

 אש 0 ,1 בֹוהדלעַּב ;םירוּפי-לעּב

 /  טפ דא :הָמָחְלִמילֲעַּב
 - .1 הוצמ ;2 םֶטּנ :ןלעּב

 .8 ןעֶנאָמ + דוס-לעַּב

 2 .1 טייַצ :עֶלעֶּב
 עב ;איִבָנַה-והָלָא ;כ ןּוהְטִּבֶא ;הָלְנעֶרלעֶּב

 6 .כ ןיֹושְרעֶּפ :8 תיָּבַ

 = 8 צנקוז ןאמישיא לעב
 7 - יהואַנלעּב ;הָוַאַּת-לעַּב
 .3 םֶהּויְמ :הָעָיִקְּת-לעַּב

 6 .5 ץּויִפ טְכיִליִׁשְנעֶב
 6 35 טאָג : רעֶלְהאַצעֶּב
 4 ןעֶצעַצ ;ח דֵנּוה ;4 רעֶסעֶּב רעֶקעֶּפ

 יש

 ט וו ּבײװ :3 רעֶקעֶּב ;רעּב

 .6 ועְרעֶר

 ,57 טאָנ :ועַׁשְטיִדְרעֶּב

 העי ק רשמקירעב

 4 ןעֶשיוק :לעֶרע 2

 .םאַדְרעֶטִמַא : דאַׁשרעֶּב



 :ןעֶפְנאָרְּב
 ןְצְּנִק :1 ןעֶסאַּפ :1 ריִרָי 130 טאָנ ;6 טיֹוָּב

 :1 ןעֶלְהאָצעֶּב :4 ןעֶטעֶּב :8 םֶדָא :

 ;18 ,9 ,8 6 רֹוכָׁש :כ ןעֶראָׁש ;1 לענוק 9
 .ג רענט

 .6 רעֶקְנאַרק : רע גור

 עֶטאַב 110 ןהוז :ןעֶלּוד :טײקמערַא : רעֶדּו

 ,5 טֵבָׁש ;לעֶּבּור 118

 ,טֿפאַׁשירַבֲח  טפאַׁשְלעְֶנאַה טְפאַׁשְרעֶדּורְּב

 ּוהָּב 2 ׁשְטשְראָפ :רעְֶנעֶלְקעְפיוא : טיֹורְנ
 ;8 טאָג :9 ,27 רעֶסעֶּב :9 עֶשיִתיִּבַה-לַעַּב :ז

 וד ןעֶּפאַה :2 ןעֶנּז :3 ןעֶפְראַוַו :7 ןעֶּבעֶג !

 :ןעֶטְסאַפ :לְהעֶמ :עָּביִל :פ ּול :5 רעֶּפְכאָט

 .4 לעֶרְנעֶר 141 רֶניִק.;ןְהאָצ
 . גָּי :"ֵָרמְפׁש ְךּורָּב

 ; ןעֶנּור :

 .טעפניק 1 טּסּו
 .6 ראַנ :4 רעֶפאַו

 ;11 בייַ :8 עֶטיִִיַּבַה-לעּב 9 לע ;י

 ,3 הֶחָּפְׁשיִמ :9 קעֶוה :ז

 . ןעֶקעֶג "סב

 ,14 לָכֵׂש :רעֶריִפְׁשנעֶמאָק : טְנאָלי :
 .8 םינָּפ : קְסיִרְּב

 :קיִרָּ
 ,9 ׁשְנעֶמ הרי

 ,92 טְראוָו י18 ןעֶהעֶג

 ,3 הָבֹקִג :4 ןעֿפנארּב : תירְּב

 ןעֶשיאוַו :90 טאָנ 19 גֹו"תֶא :ןעראָנְפיוא ; הכר

 :19 לֶצַמי 1 יענע ןפפ'רא 1 דעבש

 גוש א 4 0 נעפֹע

 ןעכהפ 8 1 רוס ל2,/1 0 ךכיט

 ;7 רעֶטאָפ

 ;11 ׁשיִדּי ;14 ןּוַה : ֹוכְרִּבי

 ,פ גָנּוי : הָוְצְמרַּב

 0 הר 2 יין בערב

 .פ ייאָּבַה ְךּויָּבי :"םֶכְתּוׁשְרּב

 ,10 הֶּלַּכ :הֵרּוׂשְּב

 ,21 ׁשָנעֶמ :םֶדָז רשְּב

 ,הֶּלִפָּת :9 םֹולֵׁש ;8 בָר ;1 םאַפ

 1 שידק

 .13 בר .תַּ

 .1 ןעֶסאַּפ :12 ןאַמ 1 הָנֵמְלַא א ;הָלּתּב

 ןפ .השהי תַּב

 .8 לָבָׂש :ןְהֹּכיתַּב

 ;הֵּכְלַמ-תַּב
 ד :

 ;8 דיח

 .ךֶלָמד ֶּב

: 

 .1 ןעֶמּוקְנָא + ּבאָג

 8 תיִּלַד 01 טאָג :הָוֲאַּג
 ד

 :ןעֶמעֶגְנָא } ַבאֵהְנִא :18 ,2 תֶמֶא ;רֶצֹוא :םאָנ

 -תּוליִמְּג :33 רעֶּפעֶּב 5 הָׁשֹּוּב :40 ןאַמםעֶרָא

 רעֶנעֶלַפֶג :8 רֶלעֶג :1 רָסָה
 '38 ּבייוו :לאָׁשְנאוָו :8 ,? ןעֶפְלעֶה :9 םייֵה

 1 ןעֶקְנאַד 3

 דיִסֲח ;9 םֹולֲה
 יה +

 :1 ןייַז :3 ןעֶנְראָז :18 טְלעוֶו

 ןעֶּכעֶל :ל 8 ןעֶּבעֶל :ןעֶננייֵל :6 ןּוהְמ 1

 :פ ןעֶגְראָמ :19 ןאַמ :9 ךעקעֶל :16 (ט610.)

 -אָׂשַמ :18 ,47 ,22 ,21 ,ּב2 ,9 4 ,8 ׁשנעֶמ

 -אֵרּפ !1 ץרָאָה-םע/ :8 דיִנָנ 219 ראַנ :ןָּתמ

 "יצ ישעי !ןעֶפעֶנריּפ :ןערהיּפ קיִנְנעֶצ
 ו ןָכְרַׁש :ןעֶנעֶר 89 רֶניֵק :פ גָנּוצ :ןעֶגעֶל

 קיִלְִמ-םיִלָׁש :6 ןייֵׁש 19 ,1 גידליש ;1 לֶהּוׁש

 ,הילְּת י6 זעָייִרְׁש :פ ןעֶמעֶׁש 2

 :ןו ּועֲהעֶר :לאַנ



 אי א יא ארי

 ןעֶּפאַלק :9 לֶזִמ : ליֹומ :רעטשירעּביֹוא ;דְלאָג

 .2 וָירׁש .17 ןעֶדעֶר

 .1 האָרֹק :6 רעֶלוֿפ : גְנאַג

 2 ןעֶטְלעֶׁש יפ עֶּצׁשמ יהָנאַנ
 ;0 דֹוס :1 דָנאַו :2 זְלאַּה :4 רעוא :סאַג

 1 ןעֶרהעק ופ (ששוט ) ןעפע

 ;4 ןֶתָה :3 עֶרעֶׁשְטעֶיְו :הָחְמַׂשילעַּב :טְסאַג

 .1 לעֶגּוק :נ ןיאק .:9 תֹוּכַמ-רָׂשעָו

 0 עטס ידי
 .פ ןערהאָּפ :7 ראג ;1 ריִזֲה :ןעֶסראָג

 .55 דְניִה :6 סקָא :הרּובְג

 ,1 תּורׁשַע : תֹוריִבְג

 .9 ְךּודיִׁש :ןע עזה :ןעֶסיִנעֶג :90 רעֶפעֶּב ;ריִבָנ

 .ןעָיֹורְטעֶג :לָאיִרְבַג

 .13 ןאַמ :1 הָנְבְלַצ :הָלּודְג

 ,4 לעֶניוֿפ : ןֵלְדַּנ

 ,3 בֹורָק : לֵאֹוג

 .8 םיֹודָנ ו גֹונְמּו-גֹוג
 .פ רעֶטּונ :1 ןעֶהעֶגְמּוא : םרָא-טּוג

 :8 ,2 ןעֶנְראָמ-טנט :? ןעֶטעֶּב :רהאי-טּוג

 .כ ןעֶּפ :1 ראָטְקאָד

 :ׁשיִנעֶלייַא :ןעֶראַהְרעֶּביִא :ןעֶנעֶלְסיֹוא :םֶמּוג

 לָזִמ :9 ןּוהָּט :19 דָנּוד :1 זאְרָנ :1 ןעֶטעֶּב

 - יכ אֵנֹׂש :כ סעואָטאק 4

 9 ןיאק 8 2 ; דּוי-רעֶטּוג

 .ד ׁשטאַּפ :"תֵּבַׁש-טּוג,

 :6 רֶהאְי :רֵג : יג
1 

 2 ןעֶד עֶר 1 הר ןֹוהְס א

 ,1 ןעֶרעֶה : הָיֹג

 כ םֶלֹוע :םָׁש-לַעַּב ;םֵלֹוּג

 ירָּפָה ו2 הָמָׁשְנ וכ ןעֶנאָמ :ןעֶׁשאַוּבָצ : ףוג

 .1 פאק

 - הנ שדי :לֵרֹוּג

 ,8 ,1 ןעקיק :וְׁשֹוג

 חי טיךַײב ;הֶלזנ

 וצ על ;44 ראי + ןְלזַ

 21 ראנ ; רוָנ

 .םנהיֵ

 שי !תּונָשיִקע :2 ם םינ= תוזע ;1

 .1 לעֶדְניִׁש :לעֶטיִנ

 .? ןעֶסיִו ;ל"מיּנ

 ..48 רֶניִק :ןיֹוׁשְרעֶפְכְנאַמ + זאָלְג
 םיו= 0 סא ד:

 ראש .1 ןֵנָׁש :קאַלְנ

 ,? גיֹוא + ןעֶּביֹולְג

 .טָקורְּב טְסּולְג

 יה 3 גנּוצ 8 גָנאַל :5 יג ,תּולְג

 = יי 4 ְךָאָלַמ :80 דוי ;12 זה חל

 / .םאַדיעטְסִמַא :ןֹויְלג
 "יד נ = די

 עי 11 שי ;רוכ ם :לעטרעוו-ךיילג

 צ :ד רֹמ :1 שדי .;18 דח :קיִלָנ

 4 יצא 9 גְנּוצ 9 דְרעֶפ :? רַחֹוס

 ו ןעֶּז 2

 : אַמאַמקעֶׁש
 7 .ו ןעֶדמׁש :אָרָמָנ
 הֶּב ;48 רעֶסעֶּב :2 תיֵּבַר-לַעַּב :בָּנִנ

 יִל ;2 ְךאָל 1 א ;8 טאָנ

 א אש : 4.7 ,2 בָר 44
: 

 ָניִד 17 בָּנִג 4 ןאמ-םערא :הָבָנָנ

 אש 8 ךוא



 2 טיי יי ר יש שי שי
 : נ טא יה 0 יי אב װ יי א 7 יא :

 .ליפ :םטייֵּבְרַאעֶג = -
 , רעֶגנּוה :105 טאָנ :טאָּבעֶג

 .ליֿפ :םֶנעֶקְאַּבעֶג
 1 ןענאַלְׁש רעֶגערְנּּבעֶג

 .רעֶמעֶג : רעֶּבעֶג
 1 וואָרעֶמעֶג :וואָרעֶּבעֶג

 רעֶסעֶּב :81 ,50 ןאַמ-םעֶרָא :םִנעֶטאַרְּבעֶג

 4 ןעֶּבְראַטְׁש 8

 .6 ןְהּוז ;דְנאוַועֶג

 .11 ׁשירּיי : ןיוִועֶג

 .4 רעַיּפ : ןעֶסיוִועֶג

 .1 רעֶטְסייֵמ : רֶהעוְועֶג

 ןייֵרָּפ :4 טְנעֶצאָרְּפ :3 ןְרּוז ;38 ּבייַו : דְנּוזעֶג

 .8 לָכֵׂש ;טייֵקְנייֵר :18 ,14 דְניק :4 קאזאק 8

 .1 רעקְנאַרק :רעֶרְנּוזעֶג

 .8 ץיִרָּפ ;1 ראַה : דְניִזעֶג

 :פ גֹורְתֶא :98 ןאַמ-םעֶרָא :9 ןעֶקוקְנִא + דְלעֶג

 טאָג :49 רעֶסעֶּב :1 לעֶטייַּב :9 ,1 ןעֶנְראַּב

 :8 ןעֿפְלעֶה :טֿפאַׁשְטיִנעֶג :1 גְנאַג :93 4

 ;8 ריִזֲה :9 הָפְעּוח :לֹוז ;8 טְלעוֶו ;9 טְראוָו

 ;פ דיי 87 ,ן7 ריי :3 ןֹּבְׁשיִה :ןעֶנעיֶפְנַח

 הָרֹיחְס :8 4 הָמָׁשָנ :טְכיִל :1 ןעֶגיִל :10 רֹובָּ

 :ׁשיִניִרְטַּפ :8 ׁשְטאַּפ ;9 הֶצֵע :1 םיִנָּפ"תּוזַע 6

 ןְֶּבק :4 רעֶנְראַק:8 טייַצ :5 קיִּדַצ ;2 םיִנָּפ

 .לעָּבּר :1 אָיִׁשק- :14 דָניִק :פ ןעֶמּוק 8

 ,98 ראַנ :4 ןעֶכאַל 9 רעֶטְכאָט : רעֶטְכעֶלעֶג
 ,2 ,1 רעֶטיֹור : רעֶלעֶג

 ,3 לעֶטייַּב :הָטיִמעֶג

 ,58 רּי : ראַנעֶג

 .1 קיִלְג :קיִנעֶג !
 לִפ :םּטְהעֶנעֶג
 .לעֶרְנעֶה + לעֶדְנעֶנעֶג
 . .יָמֹועְּב-ניִל :לאַרעֶנעֶג

: 

 ,1 רעֶטְסיימ :(ריִׁשֹעָנ) רעֶׁשעֶג-

 .1 הָחהְּפְׁשִמ ;ע9 דּוי ! הָחְרְסיעָג

 ו טְסנִרְעֶפ :םֶמְלְהאָצעֶג
 .ליפ :םֶּמְכאַקעֶג

 ,19 דּוי :רעֶנְטְרעֶג

 .10 ריחַּב ;טְכעֶרעֶג

 .1 םיִלֵהְּת :סְטְכיִליוִוְׁשעֶ
 .13 רֹוּכָׁש :טְפעֶׁשעֶג

 .3 הָוִצִמ רָב

 .ףָּתוׁש :עיִלְּבאָרָג

 .,לעָּבּר : גָנּוי-רעֶּבאָרְג
 ,1 רעַּביֹוט :רעֶנאַרְנ
 -םיִלָׁש ;פ ןייֵטְׁש :6 ניִצ :ןיִרג :10 ןעֶהעֶג :זאָרָג

 יד קיִעלָנמ
 .עֶמְכאַלְׁש : עֶניוִואָחאַרְנ
 ,44 רעֶסעֶּב : ׁשְטאַרַג
 .4 ןעקיק :וואָנאַרְג

 .ןעֶביִלְרעֶפ + ףאַרָג
 ןעׁשאֶרג

 :1 ןעפֹק :קיִׁשְטאָיְרְדאָּפ :19 ,14 רעֶסעֶּב

 ;פ לעֶנייַּב :1 ןאַמ-םעֶרָא :4 םָקָא * = : . טא = פי י)

 .1 (שסעפ.) ןעֶראָּפְׁש

 יָנאַק) : רֶרעָפ :1 ןעֿפאָה ;? רעֶדניִלְּב ּבּורְג

 .1 ץֶלאַמְׁש :8 ּבּוטְׁש :3 רעק

 1 ןעֶהעֶזְסיֹוא : תֶרֶגֹורְּג

 1 ןעקוק זו ֶלהעֶצ +ןעֶפיֹורְג
 רעֶטעֶּפ :9 םִי ;3 יָּךיִא-טעֶהי 0 דָנּוה ;דֶנּורְג

 ,4 הָרֹוּת ;(80).)

 .1 הָנְמְלַא ;הָׁשּורְג

 יפ עָּגּוׁשְמ :3 גְניִרעֶה : וויִרָנ

 ,רעֶרְנעֶטְׁש :פ ַחֹנ :16 ןוַח :זייֵרָג

 ,1 םַעט ;48 דְלעֶג :םייֵרָג

 פ ןעֶליִפְש +ליִרְג

 יהא זאא יי ריי לי ר ראט יש יט ר ישטא יי שא טיי ר איי יא יא יד א סא הי יי 0 ליע טי טא 1 יט טי עא עי שא אז א יא ראד טי ערע א 6 6י 4 א ש 1 1: איט א יי 4
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 .12 9 ןזַה : ןעֶנעוֶואַד

 ,7 חוק :6 עֶטאַט ;5 זְלאַה הָנְמְלַא +ךאַד

 . רּוהָּב :ּבְסאָד

 ;3 דָניאַװ :99 טאָנ ;94 רעֶסעֶּב ;ראָטְקאָד

 .פ יִּבִר :4 טייצ

 : - 46 דֶעה :4 הִיָּבַהלַעַּב :ףְראָד

 ,ברע :רֶבָּד

 ,10 (שסזפ.) ןעֶסע,: רֶחַא"רֶבָּד

 .רַעַצ : גְנּורֶעיוד

 .1 ׁשְנעֶמ :1 רעָּביֹוט : רעֶנּוד

 ;11 ןעֶּבְראַטְׁש : רֹוּד

 .1 בֵרֵע : ןעֶרּוד

 6 הָרּת :ץעֶיגעיִזְ
 .גָהנמ : ןיּד

 54 ,0 רֶנּוד :28 טאָג ; ןִיַד

 .8 עֶטיִִּבַה-לַעַּב : טְסְניִד

 .רעֶניוִו : רעֶניִד
 1 ּבּוטְׁש ;1 הָסְנְיַּפ :19 ןאַמ-םעֶרָא : הָריִּד

 .ןעֶפְקאַו : דְלעֶג-הֶריֵּד

 ,6 גנּוצ :הָלָנֲ-לַעַּב .לע ;ׁשיִד

 ןעֶנעיֶבְנִּג 199 רעֶסעֶּב ;28 ןאַמ-םעֶרָא ,תּולַ

 :ןָרקַי 238 ר" :13 טױט :3 ראָטְקאָד 1

 טסָניד-עֶּפ :1 ןֶמיֵס :8 סַנ :4 םיונ :7 הָכאָלְמ

 2 1 ייד 9

 3 0 נר
 ןאַמ :הָאְמ :89 די ;9 ְךאַז ;3 דְראָּב :הָעָד

 ;2 רֶׁשֹוע :1 םּוכָק :46 ׁשְנעֶמ :1 עֵּבְּטַמ 4

 .141 פאק :6 םייַצ :4 רֶצֵיֹוּפ

 .ןעֶקעֶרמְׁש : קעֶד
 .ד הָּלַּכ :ךֹוטְקעֶד

 7 7 0 טי לש עה 0 304

 נז ליע בעיל 1455 225 טיי לעדערנע יב

 הָָּמ + ר

 0 4 2 ןָמיִס :"ףצָּד

 .8 דָניִק  ּבאַרְד

 .5 ןְהעֶצְטְכַא  ןְהעֶצייֵרְד
 .עַניִלעֶמאַמ :קיִרָד

 4 דג וי :ץֶראַר
 .19 דּוי :לעֶדְהעֶרְד

 1 צב ;1 ןעֶרְהאַפ 9 ןעֶלְדְנאַה :קעֶרְד
 יש

 ר

 יט ;1 גראָז ;49 ּביַו :1 ףְלאָו :ראאָה

 : .6 פאק :? הָוִצַכ 1

 ,16 דִרעֶפ :כ זְנאַג :רעֶּבאָה

 2 : 4 ןְקיִה :15 ןעֶהעֶג :צ ןעֶהעֶוְיֹוא :ןְהאָה

 עמי :םָנְרַּפ :81 ׁשנעֶמ 98 ריֹומ 8

 ,9 ׁשְרֹה-שאר
 .49 דָנּוד :זאָה

 1 ןעֶגְניְִּפְׁש :םּוניזעֶזאָה

 .9 תֹוּלַּד :םאַלאַה

 יא .5 ׁשילָפ :ׁשייֵלַפְּבְלאַה

 צִמ :לאָמ :םֶּלַה :16 שיֹויְּב :18 גיֹוא :זְלאַה

 א ,9 לֹוק :לעֶרעֶּפ 8

 3 שייׁשיִאַנ :1 ןעֶקַאַמ : ץֶלאָה
 .כ קּומ :רעֶמאַה



 יד יא טהי * + שא לג , הא של יד טי ר ר א טא א

 לה | לג לוטדנאֿפ
 === = == ברעקל כב בבל ביק ניט קעמל יד עדן רע בי יע רע דערזעט יעדע בלב

 .רעֶנירעֶפעֶלְׁש :רעֶטאַז : רעֶניִרעֶגְנּוה .18 דיֹומ : ךוטדנאה

 : טימ ;3 ןעֶמיִּב 18 רּוחַּב :? ןאַט-םעֶרָא :דֶנּוה  :עֶוָׁשעֶראַּפ :(ןייפ לַתֹומ :פ ןעֶלְדְנאַה :גיָנאָה

 : הכתר י1 טיט :20 רֶלעָנ :6 2 רעַעמ 2 / יע ךראפ

 ;8 ןעֶגאָז :34 ,3 ּבייַװ :ׁשֶּדקִה ;1 ראַה 8 ,12 ןאַמיעֶרא .גְנּונְפאָה

 : ;4 הָּנּתֲה :5 ןֶזַה :8 ייֵזֲה :8 ,2 ןהז :4 ְּךאַז .הֵפיִקְּת :קאַה

 סֶתּויְמ :ןָּתּוהמ :רעֶנאָמ 1 60 :5 עֶטאַט  ןעֶּנעֶל :פ םֹולָה ;פ ּבייַו ;10 טאוָו :ראַה

 4 ןעֶסאַּפ :1 םֶלֹוע ;8 רַהֹוס :ןעֶהעֶגְטיִמ 8 .טְכעֶנק :9 תֵרְׁשְמ :9 ןאַמ :9 (זסעפ.)

 ;8 ׁשיילֿפ 8 6 8 יי ;9 םיִרּוּפ ;ןיִרָנּפ ,1 סיי לעֶמְראַה

 :96 דְניִק :4 רענראק :14 ץאק ;4 דְנייֵָפ ,5 הּוק ;8 ראַנ :5 ריִזֲה : ןראָה

 .6 ןעֶקעֶטְׁש :2 ליִמָׁש :6 בר :בָצק :ץאָלְה - -ֵסיֹוא :12 6 1 גיוא :יִּדְלָמ ּוניֵבֲאי :ץ'ְראַה

 .פ ןזַה :הָפָתֹוהה ,6 רעֶפעֶּב ;4 הָׂשּוּב ;9 ןאַמ-םעֶרָא :ןעֶנייוַ

 2 רעניעיצ הרוח א :8 דְנּוה ;1 ןעֶסיוִועֶג :9 טאָנ 8

 ,דאָדָג 13 ןעֶהעֶוְסיֹוא :אָנעׁשֹוה ;8 עֶמאַמ :92 ,16 דיי :2 ןעֶדעֶרְמ 4 עא

 .8 ְךראַּפ :הָּבְרַיאָנעַׁשֹוה = ,5 םיִנָּפ :5 לעֶּפע ;8 דיִגָנ :8 ליֹומ :81 דיומ

 ךאַז :1 נְניִרעֶה :5 ןאַמ-םעֶרָא :8 ,4 יֵא :ןְהיִה .1 ץיֶראַוְׁש :1 ׁשּוק :לעֶרעֶּפ

 .1 ןעֶטְכעֶׁש :1 ןעהייֵרק :17 ץאק :1 הריהכ 4 .4 ןעֶניֹוט :4 דחָּב :הָלָּדְּבַה

 ,5 ןעֶמּיק :"םֹוּיַה .פ ןעָייק : לָּבָה

 5 רֹוּכִׁש ;4 ןעֶכּוז :ְךיִא : ייֵה .1 ראַדְנעֶר : הֶהָּבְנַה

 יעְקִיְטַהֹוׁש :9 ןעֶטיִהְּבַא 1 םֵאְּבייַה 8 ןעֶנאַלְׁש 1 ןעֶהעֶרְדרעָֿפ :2 בּנַנ :םּוה

 .ןיִבֵמ : ןעוֶוייִה .24 דיֹומ 146 ּבייוַו ;ןעֶריֹוּבעֶג : ביוה

 ןעֶּביֹלְג 11 טמ ןָהֶרַּב ןעֶמּוקְנֶא : םייֵה ;3 ייָּבַג ;12 ןאַמ-םערא :ןעֶנאַרְטְסיֹורַא :זיוה

 :1 טיַל :4 ,8 רֹובָּכ :46 ּבייַװ :2 (טס00) 9:  ,2 זֹמ ;9 ןאַמ ;46 ,81 דֶנוה 3 וְלאַה

 ;8 תָּבַׁש :9 רייֵלק :תֹוחיַלְס :3 ,פ לֶהיִמ ,פ רעֶגיווְׁש :גְראַּבנְרי

 .1 לֶזַ-םיִלָׁש :8 ךּודיׁש :6 ןעֶּבְראַטְׁש 24:  רֶלֶעֶג :96 טאָנ :ןיעֶדנאַוְכיֹוא : ןעזיֹוה

 .ןעֶהיִרְּבְנָא : סעֶסייֵה .1 ןעֶויֹוּפ ;4 דו :12 ּבייוַו

 5 ןעֶהעֶגְנעוֶוַא : גְנּוצייַה .טיֹורק :1 ןאַמ-םעֶרָא :1 טְלַא :טיוה

 .1 קיִלְגְמּוא ;ףְליִה וׁשיִליוּפ :9 ראַָה 13 ןְהאָה :8 טאָנ :ףיֹוה

 טְלעֶו :7 (וסזט) ןעֶליוִו :99 שאָנ :לעֶמיִה .5 ץיִרפ

 :1 רעֶטייֵל :1 גְנאַל 44 ריי ;1 ןעֶרעֶרְמ 1 6 ןעֶקאַּפ ;8 דיֹומ ;9 ןאַמ-םעֶיַא : רעקיוה

 .-ׂש :1 ןייֵטְׁש :לעֶרְניְׁש ;5 ְךְצֶלַמ :3 םיִרֹומ ,30 רוי :57 טאָג : יאֵטְלּוה

 .ןעָּפּטְׁש ;1 ׁשֶנעֶמ :ץיִה .פ ןְצּבק-: קאיְלּוה

 יג הָאְצֹה :הָסָנְכַה 1 ןעֶסעֶע :הָזֲאַּנ :פ הָנאָלְטילֲעַּב :רעֶנְּוה
 ."נְל-אל : לָּכַה 4 ןעֶּבְראַטְׁש :4 לעֶגיֿפ
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 ,5 ,2 , יא ;"איִצֹוּמַהי

 3 ןעֶואלְב : ָמֶה
 ,8 הֶּכַּכ : הֶאֵּנֲה
 זי דד =

 .16 ןָּנַח : הָיַוַעַה
 10 רּוהַּב :טְכעָה

 יִרעֶּבאַי :ןעֶזיֹוה :61 טאָנ :ןְרעֶדְנאַוְפיוא : דְמעָה

 ,42 דְניק :לעקִיוַוְצ ;3 ןיִלעֶּפ :7 אָרֹומ ;קיִנ

 .1 םָנִה-רָמֹש קָאיְצ ;זאָנ : רעֶטְכייֵלְגְנעֶה

 .? די :עֶלעֶקעֶה
 -ןעֶהעֶזְסיֹוא ; גְניִרעֶה

 .1 ןעֶּבעֶל : רֹקָפָה
 7 רעֶטאָפ :4 ןֵרָנ :הָּבנָג : הָחְלִצַה

 6 ד+ 7: די הי תי:

 .רָפֹפ : הָמָּדקַה
 צי + זנד

 .6 ןעֶּבְראַטָׁש ;םעֶיאיָל :15 ןאַמ-םעֶדָא :ׁשָּדְקֶה

 .עֶזאְַנעֶוַא : ְךֶׁשח"יִרָה

 לֵא
 +--- ר יל
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 :"אָלָנַעְּבי :8 םקָא :ןֹויָבֶא :9 ןּוהְטַּבָא : ןעֶגאוָו

 14 ןעֶנּז :1 'ףיא-טעֶהי 6 עֶשיִהיַּבַה-לַעַּב

 רֶרעֿפ ;1 ןעֶרְהאָּפ :לעֶנאַנ :קעָׁשְטאַמ :9 ּםאַט

 4 דאָר 1

 .געווְטיִלָׁש :געוֶוְנעֶגאוַו

 ,1 טְראווכיִרַּפְׁש ;טראוָורְהאוָו

 .1 ףְראָד : םיואוו

 5 ןעֶציִז :3 ,9 ןְהּז :24 ּבייַו  דְנּואוו

 .59 דניק 1 דעֶדְנילְּב + רעֶדְנּואו

 .פ ןעֶּפאַה : רעֶבאַמְנעֶטאוַו

 פ ןעֶכאַק :9 טיונ :םֶדֶר :5 ןעֶמּקעֶּב : ףאוָו

 ,19 ,8 ,? ,6 ,8 ,2 תַּבַׁש

 4 ןְזַח :לאוָו
 .1 לוק :ץֶלאָהְרעֶגְלאוַו
 :פ ןעֶגְניִז :4 ףְלאָו ;סייֵה :4 ,8 רעַּב : דְלאוַו

 ,9 גיִצ

 מע 2 נּוׁשְמ יו 6 ;8 דְנאַה

 :1 ןעֶלאַּפ :לעֶקעֶּפ :( ןעֶסאַּפ :3 תֹודָע

 עֶמְׁש .+4 ןעֶהעֶטְׁש :7 ןְכְֹׁש :ןעֶפיי
 יין ? ןעֶגאָלְׁש

 ייֵמְׁש :8 הָמקְנ 18 ןעֶרעֶה :אָרָמְנ ץְנאוַו

 לא 5 ןעֶליִפְׁש
 1 מ-םעֶדָא א ;9 ,7 תֶמֲא :רעֶסאוַו

 ,89 דאַנ :9 אָדֹומ 6 ׁשידּוי

 גוי ;21 ץאק :4 רעֶייֿפ :ןעֶרְהיִפ

 .פ ליִטׁש :1 ץעֶׁשֶר

 : : ,9 לעֶג :םֶהאַֹו

 !טְרָא-טנ :רעֶטְרעֶׁשעֶּב :14 תֶמֲא :טראוָו

 יי יִראֶה-םע ;49 ראַנ :3 ןעֶנאַז :5 ןעפְלעֶה

 עַמׁשי ,8 ,4 רעֶגולְק :1 ּפאָלְק :6 8 ׁשְטאַּפ

 2 ילאָשִ
 - ,ןייטעפְמיִק : ןיִרּוטְראוַו
 - 5 ןעֶגיל : ןעֶכייַצְטְראוָו
 | ,םיַס (ףיֹורְהייוו) ךעראוו

 לע ;9 ןעֶכאַל :1 יט 81 טאָג :םעֶראוָו

 | .8 ןעֶּביירְׁש :דייַרָק

 . 4 ןעֶנעֶג:סעֶמעֶראוַו

 - -ילַהְיט :קיִנעֶראוַו
 .9 רֶהאָי :39 ּבייַו : אָׁש ראוַו

 .5 רק ;ביה

 ,5 טיֹוט עה



 - לעֶרייֵו

 די :4 ןעֶצְנאַט :8 קעָזה ;1 אָהּוָבַה ;1 ןָהּז

 ,10 ,9 ,? ,6 44 ,5 .2 ,1 ןאַמ :10 ׁשיִדּוי 9

 ;1 רֶּמַלְּמ :99 ,94 ריֹומ :19 ,16 ,18 ,11 5

 :1 ןעֶסאַּפ :חַהָּפ-בְיֶע :81 ראַנ :14 ׁשְנעֶמ :

 דְניִק :9 לֶהָק :4 הָמנְרַּפ ;6 ץיִרָּפ ;1 ןעֶיֹוּפ

 ;8 ַהּור :9 יִּבִר :1 ןעהיירק :9 ןעֶּפאָלְק 8

 ;פ רעֶדיינְׁש :געווְטיִלְׁש ;8 ּבּוטְׁש 1 גיִרְליׁש

 .תיִנּת

 1 ןעֶׁשּוק :3 ןיאק : .לעֶרייוו

 .1 הָהְמִׂש ;1 ןעֶצאַרְק 1 טְסאַנ :לייוו

 -עֶר :4 יִּבָר :2 הָצֵמ ;3 זאָלְג :36 טאָנ :ןייוַו

 ,10 ןעֶר
 .8 ,9 ןעֶכאַל :ןענייוו

 .רעֶנאַלק : רעֶנייוַו

 .6 טיונ :יֹורַּב-םייוַו
 .ןעֶנעיִבְנִיִסיֹודַא :לעֶסייוַו

 ,8 אָׁשְראוַו :(ם. קצ) לעֶסייוו

 .תיֵנֵעַּת :רעֶסייוֵו

 ,35 ניק : ץיייוו

 ;3 תֵיָׁשְמ :11 ןאַמ :29 ןאַמ-םעֶרָא : דְניוִו

 = ןקעמעפ עי =

 :98 | ןאַמ-םעֶיָא :9 ןעֶהעֶגְנעֶוַא : רעֶסְניוִו

 :ד ןעֶניִל :1 ןעֶגְנִו :4 ןעֶנאָו :1 ןעֶפְנאַרּ
 .4 ןעֶליִפְׁש :3 ץלעֶּפ

 ,9 גְנאַל :טְכאַנְרעֶטְניוִו

 3 י ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ + קָניו
 .7 ןֶהוז :לעקְניוִו

 ,8 הֶׂשעַמ :פ חֶלֵּנ :1 ןעֶקִיקְנָא :עֶרעֶׁשְטעַיַו

 ,12 דְניֵק :לעֶקיוִו

 ,1 הֶריִׁש-תָּבִׁש :עֶריוִו

 (טסוט.) ןעֶּביֹולְג :6 רעֶדְניִלְב :5 קיִלְנְמּוא : געֶוו !

 :9 ןעֶסיִו :7 ,2 דנּוה :18 בּנִג ;5 קיִלְנ 9

 3 רֹוּכׁש :4 רעֶליוֿפ :ׁשֶנָלִפ :ט ׁשְנעֶמ

 א 4 יו יא א { , : יי אש "יז

 יי "ריי יז א א 1 א ישא יא חיי א +

 יע יי עשר צי עט יע או
 ואל וי ' 'דעא שי א וי

 .11 ןעֶדעֶר ;8 בֹוח :6 רעֶסעֶּב ר 1

 ;1 ןעֶטייֵדְנְנָא 1 ןעֶרָהיֵפְסיֹוא ;ךו נױצ :טְלעוֶו

 :8 ןְרע-ןג :9 דָסֶה- תּוליִמְּג :67 ,47 .48 טאָנ

 ;1 רֶכֲה :5 ןעֶגְראָז :39 ,28 ,7 4 ,2 ,4רֶלעֶנ

 ןעֶכאַל :10 רֹובָּכ :ןעֶיְסעֶי :2 די ;9 ריִזֲח

 :ןעֶטְּסעֶמ 59 ,פ ׁשֶנעֶמ :4 ןאמ 1 ןעֶבעֶל

 םֶלֹוע :6 הֶרֹוחְס :6 דיִנָנ :59 ראַנ 9 ןּוהְטָכאָנ

 ;6 הי :4 ץיִּדַצ :ןעֶרָהיֿפ ;רעֶכאַמְלעֶקעֶפ 4

 :11 תַּכִׁש 13 עֶׁשֶּר :8 אְיָׁשק :14 13 דָניִק

 .פ ןעֶמעֶׁש :1 םֹולָׁש

 6 א :עקדְנעוֶו

 ,1 ניִלָפ :לעֶסקעֶֶו
 2 הָׁשּורְי .הָמְרעוֶו

 ,8 בֹוט-םֹוי :שעוֶו

 ׁשעֶו +דְלעֶגְשעֶו
 .1 ןֹוּבְׁשֶח ;16 ּבייַו : יֹודיִו

 .08 ראַנ : חֹוּכיִו

 .הָדּועָפ :"יֵדּוקְּפ-לֶהקַּיַז

 8 ןאַמםעֶרָא  ןרֵּתַו

( 

 : גְלעֶבְעֶל :ןעֶנעֶרְט :4 ןּוהְמ :42 ּבייַו :ךאז

 :5 ןעֶהיִצ :1 ןעֶפאַּפ :וט ׁשֶנעֶמ :1 ןעֶגְרעֶל

 .ןעֶפיִטְׁש :9 ןעֶדאַׁש :1 טייֵצ

 8 גְניִרעֶה :9 גיִרעֶגְנּוה ;ןעֶקּוקְמּוא :ץְלאַז

 ;9 ריִרְי :1 םעט :6 (טס/6.) ןעֶליוִו ;1 דְנּואו

 ,3 ניִצ :רעֶקּוצ :8 ׁשְנעֶמ

 ,13 רעֶסעֶּב :דְנאַז

 .6 רעיוּפ : ןאַרָפאַז

 .41 ּבייַװ :ץיאַז

 1 ןְרעֶמְלֶע:ןעֶציִז גיִרעֶל :םעֶוְראָּב : קאָז
 ּפעֶג :4 ׁשְטְׁשְראָּב :10 ןאַמ-םעֶרָא :לֶהָא :קאַז

 טי

 וי

 "8 / ר יי



 .לעֶראָנ :17 ׁשְנעֶמ :3 סָהּויְמ :9 ׁשיִרּוי :2
 .1 ןעֶטיִׁש :פ רעֶגיִוְׁש ּביִר :פ ןעֿפול :24 ןיאק

 :ןעֶכייַל :48 טאָנ :גְראז

 .7ֿ דָנק

 .6 4 ןעֶגְיאָב : ןעֶגְראָז
 .6 ןֵדָנ : בּוהְז

 דיֹומ 4 רעֶטְכאַמ ;6 .4 עֶטאַט :םֵׁש-לַעַּב  ןְהּוז

 ,4 הָמֵקָנ וכ ַהיֵׁשָמ 58

 ךליֵמ-רע יז

 .18 ןאַמםעֶרָא : לֹוז

 :רעֶמּוז

 .עֶנעֶטעֶמְס :םֶדָידָׂשַּ

 -ִנאָרְּב :98 זאַמ-םעֶרא :9 ןעֶהעֶגְגעֶוַא :

 ץְלעֶּפ :ד ןעֶגיִל :1 ןעֶנְניִז :4 ןעֶנאָה :1 ןעפ

 .ּבְלאוְׁש :כ ץְקְׁשְטאק 8

 :הטְרעו 186 ּבייַװ :4 ןְלְדְנאַה :49 טאָג : ןוז

 ,4 ןייֵׁש :רעֶטּוּפ :4 ןעֶּבעֶל

 ,3 תָּבַׁש :1 גאָטייַרָפ : גאָטְנּוז

 סו ד"מ :כטד

 ;1 ןעֶגאוָו :6 ץיִראַה : רעֶנייֵז טספ 5 * ט + וו יי
* 

 ;ייּפ ;8 ּבייוַו

 5 בייט ןרשנד

 ,11 דְרעַּפ 13 ןְהאָה :3 עֶּבאָּב :עֶרייֵז

 | ןּוהְטְּכאַג 39 ׁשְנעֶמ :2 זָנֹויְּב ;4 טֶלֵא :טייַז

 .10 ָךּודיִׁש

 ? ןעֶדעֶר :9 ןעֶּפאַלק :רעֶטְשְרעֶּביוא : רעֶּבְליִז

 .6 ץיִרָּפ :4 אָרֹומ :9 ןָתֶה :1 ןעֶּכאָר :ןיז

 צ יה + רעֶגְנו
 דְניִז

 .העעהליש זּפ ביהדלעַּב -: רעֶגיִדְניִז
 39 רֶניֵק :14 עטאטק

 ;54 , ראנ 6םיז

 .1 לעֶדְנייַׁש :לעֶסיִז

 .פ רִיחַּב : רָכְו
 1 ד ד

 רעֶנניִּל ;1 ענידװ : ןֹורַבְז

 1 דּוי : ןוערַפןַמָז

 פ היֶׁשָמ :1 רעֶטְסייֵמ :19 דּוי ;רֶ אה

 6." ," ,,0עךוי:4 סיִֹהְּב :לעֶמעֶז :8 דיומ ;1 ןעֶנְראָמ

 .,8 הֶרֶצ ! * רעוֶואַׁשְז

 "עו

 ,57 טאָנ :יאַטאַדאָח

 .פ ליֹומ :עֹוֶועֶיְלאָה

 .קינָּפּורְק : עקוויִרְדְנאַח

 4 ְךייַר :"ּפאַליִּפאַהַו

 ,48 ראַנ : רֵבֲח

 9 ןֵדָנ :אֵתּורְבַח

 / לה :אָנֶה
 .תֹודּועְפ-ׁשֹלָׁש : אָקָדִח

  שענעֶק :רֶדָח
 - 5 בֹוט-םֹוי :12 טוט 2 ןעֶגיוו ;49 דָנּוה ; בֹוה

 3 טְראָטְׁש :ט דוס :כ ןעֶמוקעֶּב :ׁשֶדֹוח

 .עוֶואַהעֶיְצ ;20 ּבייוַו ;4 םֶדָא :הֶּוַח

 .אֵפֹוה ;3 ְּךאַז ;הָלֹוח

 .3 ןֶתֶה :הָפּוח

 ,62 טאָנ :הָּפְצּוה

 .ןֹודָא : ׁשֶרֹוה

 וע עֶׁשאָרְנ :36 דָלעֶג :עִיַראַנאָּב :3 דעֶטְלַא : ריז

 וי . הֶקָּכ :24 ּבייַו :43 ,23 דנוה :2 סיֹורָנ 2

 .ןעֶסאַפ :2 לעּפע;:9 הָוְצִמ :ןיִבֵמ :8 קאַוְיִל

 3 6 ו ָע 2 רענ-אק :םעַֿפ 13 לענױֿפ 8

 א .9 ְךייַר :9 האָרִק :ןעַילק

 .6 ריִוֲח : סּופ"ריִזֲח

 | 10 היות :ןיִגאוַוְׁש -ריִזֲח

 בה ועד די םעֶלעֶה :9 ןעֶגנִז ג1 ונֹורְּב : ֶזַח

 א .תֹועיִקְּת 8

 ,47 ּבייוַו : רָבֵּקַה-טּוּביִח



 שדה
 יב יע גערער יא

 .פ"ערייז :שּודיִש

 .1:הָיאד הי /
 פ ןעֶיירְׁש :12 ןעפְלעֶה :"םִיק : "סיק ?ן"יֵה

 .4 (טסעס) ןעֶּבעֶל 2

 6 ןעֶנאָלְׁש :1 ּפאק :קֹוּליִח

 ,1 רֹוהָּב ;תיה

 .9 םּוכָס ןּוּתיִ ִח

 ;4 םעֶלעֶח :5 בָנִג :93 רעֶסעֶּב :ןעֶגיִועֶּב :םֶכָח

 .6 ןעֶגאָלְׁש" :ןיִּכַה :57 ראַנ :1 גְרעֶּבְמעֶל

 ריִגָנ :הָחָלְצַה ;6 קיִלְג :97 ןאַמ-םעֶרַא :הָמָּכָח
 ז דד: 1 : += ד ד : ז

 .6 ,9 הָָיּת ;הֹקְיְתְׁש :84 ,7 ,6 דְניִק 7

 ,1 גיִצ : ןעֶׁשאֶרְג :רעֶטְרעֶלְקעֶגֿפיוא : בֶלֶח

 ,תֶיֹטָל :הָנְּב לֶח

 .6 רָֹּׁש :9 הלב : ןעֶנּז :הָּלַח

 :? רֶהאָי :ןעֶגידְניִז :8 טְלעֶוו :9 ןעֶשעֶּב :םֹולָח

 ,3 ףאָלָׁש :43 ,88 דאַנ

 .ףֹוּיִת ;ףֶּלַח

 ,םירָפפ-יַכֹומ : ןפְלַח
 יז = זנ -

 1 ןעֶגיְׁש :ןעֶנרְיִמ :ןעֶפייָא +קָלַח
 ,19 ןאַמ-םעֶדָא ; תּוׁשָּלַה

 = טנ + ּד

 3 סעַּכ :הָמָה

 1 (ט6ז8.) ןעֶליוִו : ץיֵמָח גיי הי . "=

 .פ ןעֶקעֶטְׁש :לאָמ :1 הָרִהְי תַּב : ןֵה

 .41 ןאַמיסעֶרָא : דֶסֶח ְו

 ;פ ןְּדְמַל :87 טאנ ; דיִסָח

 : סינ 6

 נג ג :ןֹורֵּסִה

 3 קיל ךַצ :עֶריוִוקְס

 .? רֶלעֶג

 הָרֲעמ 18 רעטומ- 8 עמאב 104 ט

 .3..ץיׁש א =

 4 קעֶוה :םעֶלעֶח
 ,5 יייֵׁש :ׁשְרֹוח"יַצַח

 יי שי א

208 

 0 א טי א

 עֶמאַמ-עֶטאַט

 .6 ןעֶמעֶג : בֶרָה
 .1 ןעֶניֹוט : ץּורְח

 .38 ראַנ :תֹורָח

 ג:הטרה
 עו יד

 .18 לָכֵׂש :ןעֶגייְׁשְרעֶפ

 :ןעֿפױקרעֿפ :עֶטֶנ :9 הָׂשֲעַמ :1 ןעֶהעֶג

 ;2 ׁשיִפ ;רעָייִמ :4 1 ןַה :1 םעֶראָה : ןייֵרְח

 ,ה-ק

 .1 ןעֶגאָי :הָמְרֶה

 ינ ןעֶנעיֶבנִג .6 רעֶסעֶּב :פ ןעֶרעֶגְגעוֶוַא :ו הָּפְרָה

 .ןָׁשֲה : ןֹוּבִׁשֶח
:7 

 :89 ,2 ןאַמ-םעֶרָא :2 ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא .: הָּנּותַו
 צ ֹט =

 2 רעַסעֶּב
= *+ 

 מָויִלְּכ 8 גָנּו

 ;1 ןעֶצְנאַט !1 ןְהּז ;4 ןעֶּפְנא = : א

 ;רֶרֹוּתירֲפַּפ ;4 לָזִמ .:8 דיֹומ ;

 .ֿ ןעֶליִפְׁש :38 ,24 דניִק 9 סיֿפ

 .6 ,4 טְראָו ;הָמיִתֲה

 11 10 הֶּלַּכ :גהיז 18 ְךאַנ ;11 רֶלעֶג :ןְתֶה
 ד ד

 ,2 ןעיִרַמֶׁש :ט תֹוּכַמ--ָׂשע :4 ןֵמּוְמ

 ,ט

 ְךְנאַה :קאַּבאַט

 ;גאַט
 ד

 טי רע

 :ׁשְטיִלאַה; ;ּבּוינ ;טֶּב 9 ןאַמ-םעֶרָא

 :44 די ;1 -עֶטיֹוט ;8 הָנּותַה ;4 ןּז :5 ןעֶבּוז

 טְנאַג :ליִיֵמ :גאָטְנאָמ  ::עֶנעֶייֶל .;רֶמֹועְּב-גיל

 :אקארק 3 גּולְק :1 דייֿפ :4 םיריּפ ;2

 ,3 ןעֿפאָלְׁש :9 ןעֶרעֶר :1 ׁשדיח-שאר

 ךאַנ :לעֶגיֹופְנאָט
 ;14 טאָנ :םָשי-לעַּב ;1 קאַּב :10 תָמֲא :עֶטאַט

 .לעֶניֹוֿפְט

 :דעֶנעֶלְג :1 דְלאָנ
 ד

 :8'סִנ :10 ,0 4 עץֶמאַמ ;4 ןעֶכאַל 0

 ןֶתֶח :1 דיַסָח :13 טְראָו

 3 דָניֵק 1 : ןעֶניִדְרעֶֿפ :9 רעֶלוֿפ 8 הָּמקָנ ילנידדלֿפ '6 יליוֿפ :ק?

 .4 הּור

 ,87 הֶלעָג :ץֶמאַמ-עֶטאַט

 ר עט טא



= 

 צ

: 
 .רעֶטאָט

 ..8 ןעֶּפאַה :3 דָנּואוװ ג רעֶטאַט

 ,9 ,7 ,8 ,5 ,פ ןְהװ :ןעֶטיִּבְסיֹוא : רעֶסְכאָט

 ;1 ןיִצק/ :4 םיִדוּפ :4 ,2 רעֶטּומ :9 ׁשיִרּי 1

 .געווְטיִלְׁש ;11 רָֹּׁש
 .לעַּבְמיִצ :1 ןעֶנְראָּב 4 ןעֶעֶגְנֶוַא : ץֶנאַט

 -סְנאַמ :יִׁשּכ :16 רעֶפעֶּב :ןעֶדאַנְסיֹוא ;ּפאַט

 :ןעֶבְראַׁש :1 ןעֶלְהעֶצ :ןיֹושְרעֶּפ
 ,1 ןאַמ-םעֶרָא : עֶּבְראָפ

 3 ןְמּזְמ :ׁשאַט

 ,10 ׁשיִדּוי :הָליִבְמ

 1 רָכָז :עַבָס

 ;פ טסימ :פ רעֶטְצעֶל 190 ןאַמ-םעֶרַא : ריִהְ

 20 ׁשְנעֶמ

 ;1 עֶציִנלֶזמ-םיִלָׁש :3 .לָזמ-םיִלְׁש :1 ןֵנָׁש

 ,ריִצאַּפְׁש :לעֶסיִלָׁש

 1 ןעֶרְהעק :29 דְניִק

 ןעֶניִיְק 120 דוי :9 בֹוח :99 ןאַמ-םעֶדָא ;הָבֹומ

 .הָעְר 1
 ;19 (זסעפ.) ןעֶּכעֶל :יֹודְנ :ּביוט
 פ ׁשייֵלְפ :ׁשייֵלָפְנעֶּביֹומ
 .1 םיֵׁש :1 ןעֶלאָמְסיֹוא : רעֶּביֹוט
 ְרָא ; טיוט

 :/ ליִאָׂש

 ;פ רעֶדניִלְּב :7 רּיחְּב 59 ,80 ןאמ-םע

 ;1 ךאז :26 ּבייַו :ןעֶסיִנעֶג 12 ,9 8 טיֹודְּב

 ;8 ןעֶּבעֶל :4 רעֶטְכאָט 18 ןְהז

 .ןעֶגעֶר :ל קְנעֶרק 5 טיֹונ ;2 שיִנעֶמ :19 דיֹומ

 .סְגיִרעֶּבעֶל ;םעֶטיֹוט

 ,3 חָוָמריִדַאְלַמ :10 ,9 ןעֶפְלעֶה : רעֶטיֹוט

 8 ןעֶנעֶלְנייַרא : הָאָמּומ
 .3 רעֶטּומְפיִטְׁש :ייֵט

 5 ןרֶג 13 ןעֶנאָז :פ עֶרעֶׁשְטעֶיְו :לעֶבייֵט
 : .1 ץניק :נייֵט

 ,3 רַּמַלְמ :לעֶטייֵמ

 .פ ץעֶנייֵׁש :אֵנָּנוד : ךייֵט

 מִינְְהָרְן:פָאפֶער 

 ;8 רעֶגיוִוְׁש

 :7 רעֶטּומ

1 

 ,3 טְסאַג :קעֶמאָלְמ

 ש 4 6 עורעָפ יא ; תיִלַט

 : 1 דא" : ,ש

 ,14 ׁשיִדּי ;45 דְלעֶג :םעמ
 ,ייֵליןיַאי ;הָנעַמ

 .6 בָר : רעֶּפעֶט

 4 יפִא : או

 י א יי
 3 יִּבר : ןעקְניִרְט

 36 טאָנ :רעֶקְניִרְט

 : ןעֶרהעק :3 ןעֶלאַּפ :1 ןעֶליּפ :ּפערמ

 '.9 עֶמאַמ :1 עֶר עו :רעֶרְט

 .3 ןעֶמעֶּב :ןעֶנעיֶקהַּב : הָפְרמ
 .4 תַּנַׁש :2 םעֶדייֵא ;טְנעֶלאָׁשִט

 - ,59 ראַנ טא רה

 .3 די :קעֶרעֶׁש

 - ְךּוּדיִש :טייֵקצְראַוְׁש ;3 ְךייֵר ;94 ,27 דָניֵק 1

 8 3 ןעֶּפאָלׁש :17 4 לֶכֵׂש :1 רֹּכָׁש 3

 .כ רּינְׁש

 + 431 דֹוכָּכ :10 דָנּה :עֶקְטאי

 ,9 ןעֶלְכייַמְׁש : רנּוה"עַקְטאי

 .5 זעֶגאָז :"ּוהּולְכאֹי



 פ א :60 טאנ-;}

 49 ןעֶכאַר :

 :ןעֶגייוועֶג :טְניֹואוועֶג :ׁשְטייַּב :9 הָמֵהָּב : דְנעָנּו

 -ראַטְׁש  ;ןעבאמדעילאק :8 רעֶנְניִל :ןעֶילוה = |

 ,17 רֹוּכׁש ;15 ןעֶּב = |

 רעֶפעֶּב :4 הָׁשּוּב :יּווָתְרַהְּב הָּתַאֹי :ייֵרְׁשַאי ;די
 שא -

 :הָאָולַה :8 ןעֶטְלאַה :56 דֶלעֶג :6 ,4 , יב ;

 :הְָצַמ :4 הֶׂשֲעַמ :2 ןְּדְמל :1 הָבש :ייֵהיַש

 ;4 םיִרוִּפ ;-ּפּכ-םֹוי-בֶרֶע :ןרעָּפְטְנעע 4 ֵהֹוס 4

 .פ ןעֶרעֶר :פ .ןעָשּיק :3 ןעקּנק 6 ץיפ
 -סּולְנְרעֶפ :1 הָרֹוחס ;29 די :רעֶמאָט :עניִדּוי

 ר = 6 יי

 .40 דּוי } טכנ רעֶגעֶּי

 -רָׂשֹע ,:6 רֶׁשֹוע :2 ןייֵרָה :31 ןאַמםעֶרָא יו

 - יֿפ אָָׁשק.:1 בֹוָק ;8 שיֿפ :1 תֹכַמ

 .9 ּבייוַו ;תהָלי

 ;הֵסָּפ ;6 םיִרּוּפ ;1 בֹוח :36 דָנּוה : בֹוט-םֹוי

 41 ָּבַׁש :תֹועבְׁש -

 .10 םיִּוּפ : ןִמק-רוּפַּכ-םֹוי
 ,44 דּוי :22 רֶנּוה :

 98 ריֹומ :-ָׂשעֶ;הָּׁשִמֲח + גֶנֹו

 3 ןעֶביאַמְׁש :8 רעֶטְלַא : רעֶגְנ :

 ,6 ריחָּב :קיִׁשְטְנאַמ-רעֶנְנּוי -
 .4 רעֶמְמּוׁש : לי

 .1 רֶׁשֹוע :רֶׁשֹוי

 .9 םּוכָּפ :םּוהְי

 .1 לה הֶרָּפּכ :דיִהָ
 .1 לעֶּבְרעֶק :1 רֶלאָנ :ןסְחי
 + ׁש5פ :ףָש-ן
 17 ןאַמ :םִי

 ,2 ,1 םיַײּפ :8 הָבֵקָנ :רָּתיֵה : םיִרּוּמִי

 2 .ג ָׂשֵע :1 ןעֶּבעֶג :בקַעַי

 .ןעֶלְהעֶצְרעֶד :םִיַרָצִמ-תַאיִצְי
 418 ןאַמ-םעֶיָא :תּורָקִי

 .3 ןעֶגעֶלְניירַא : הֵאְרָי

 שירּוי ;20 ּבייַו :ןעֶגעֶלְרעֶד :ןעֶרעוְנָא : ודֵׁשֹּד ּורִי

 | ,10 הֶרָוּת :9 ןַדָנ 8

 ;1 רעייּפ :6 רַחֹוס ;6 ןעֶּבעֶל :רעֶלְשעֶּב : ךיהי

 = בֲאב-הָשַּת:38 רֶעֶק
 ,5 ןעֶרְהאָּפ : םִיַלָׁשּורְי

 ,18 עֶטאַּפ :לֵאְרְׂשִי

 .14 ןּוִח :"ַּדֵרָּבְתִיו

 .93 רֶניִק :98 טאָנ :םיִנּקְז-ןָּב : םֹותָי

; 

 65 םעֶרא :דֹוכּכִמּוא ;1 ןעֶרְהיפְסיֹוא : דֹובַּכ

 !ןעֶעֶיו טְצְראַוְׁשְרעֶפ :5 רינג :13 רֶלעֶג
 .כ ןעיֶנְנּד : ןַהֹּכ

 ,ן הָכאָלְמ :ע'ָסֹוּכ

 .2 1 ױרֹוה :ׁשֹוּכ

 .חמ 9 טאָג :חֹּכ

 יקִע : "רָמחַּכיהַּנִהיִּכ;

 יו שדי :ּוׁשיּכ
 ,3 רעֶגְראַה : בֶלֵּכ

 2 טא שש יטב
 היי

 יי עא + יא
+= 

 יע עי 0 5 ןות-- יסב

2 



 . ןֹיַסח :נּוװ :3 ְךאַז :14 טאָנ :1 שיֹרְּב :הָלַּכ

 2 נא ;4 ןָמּזֶמ :7 ,6 ,8 ,3 ,פ ןֶתָה 1

 ןעיִדְמֶׁש :9 לעֶדְנייַׁש

 .ןעֶדְלאָג : יִלָכ

 :הָריֵפס 13 דיומ 1 ןעֶלאַמְיֹוא ;רֵמְז-ילּכ

 ען
 .פ רַהֹוס : לֵלְּכ

 ,2 םָּנִה-רֶמֹוׁש :םּנִהְּב ;םיַנַכ

 יףעה ןְעֶניְִבָא ,ספ-
 1 ןַהֹּכ :ןסֶעַּכ
 ,1 קּוליִח :לפִּכ

 ;פ ןְהאָרי :13 דְלעֶג 21 ףיִרָּב :3 ײֵא ז הָרָפַּכ

 .רעֶדְנאַּב-רעֶדְנאַׁש 19 הָרְצ ;81 ׁשְנעֶמ !הָנּוהָּכ !

 3 ןעֶמעֶּב :רֵׁשָּכ
 ,46 ראַנ :בַתְּכ

 - .םיִאָנְּת :1 ןָהּוז :18 ּבייוַו : הָבּותְּכ

 .? הָרֹוחְמ :"אלג
 ,10 ראַנ : ןעֶדאָל

 .ועֶמעֶנְסיֹוא : הֶאָל

 ,3 יילק 5 דְמעֶה :עֶטאַל
 :3 וָלֵאָה :14 בג :1 ןעֶמיִּב :1 לעֶניּב :ְךאָל

 ;פ 1 עֶטאַל :פםעֶראוַו :12 טְראוָו :2 דְמעָה

 ְךאָנְׁש ןעֶּבייַר 18 ריילק 2 יג ;8 רעֶטּומ

 - .ףיּת :8 ןעֶגאָלְׁש

 ,1 ףאָׁש :3 ןעֶנעֶל :"רֹומָאי + םאֵל

 .4 טְדאָטְׁש : ןרעֶטְמאַל

 : ,פ ןעֶמע ׁש לע ניֹּב :ּפְמאֵל

 תיִנֲעַּת :רעֶוְיאַל

 +13 רעֶפעֶּב :טייֵבְרַא  :ןְרעֶדְנאַווְקיֹוא ;דְנאַל

 "ןיִּטִהָביֹונֲעְמ

 יש טא םאָטנעֶׁשקאָל

 ;"בֹונְגְתיאֹ

 .8 ןָתָה ! בל

 :8 .ןאמ-םעֶרָ א 1 הל

 2 טיָנּוה

 וו יש :11 לימ :4 ןעֶּבעֶל .הָוָבְל
 עלמא .עַקְּבּול
 2 ;8 ןעֶכאק :18 דיֹוכ ; ַחּול

 .18 רֹוָׁש :טֹול

 .9 רֶנייָפ : טיול

 ,פ גֹורְתִא :6 ןעֶהעֶזְסיֹוא ; בלּול

 : .רעֶנְרעֶטְכיִנ + גנּול

 ,10 ץאַק :טפּול

 | / . .? ןכרע' ;וואָהאטְסְנעֶׁשְט : רעֶנְניִל

 3 ןעֶּביִז :םיִּב ;1 תֶמֶא :ןעֶגיִל

 :ןעֶסיִנ
 :יויִלּיִל

 . 4 3 םֹולָׁש :6 ןֶכדַׁש

 ,"יַפאַפ, ַּפ

 ,3 םעט .עֶקלייל
 רעֶנאוׁש ;1 ְּךאַז :קאוַוְטיִל

 / 13 ןאַמ :50 ,ם3 ,31 ,91 ,9 ּבייוַו ; ּבייֵל

 3 ןעֶנעֶל 1 (ש61 ,) ןעֶביֹולְ ;ּבייֵל

 .1 שיויָּבי:(טיֹורְּב) ןעֶּבייֵל

 :1 ןעיד :46 רעֶמעֶּב +דייֵל

 .3 ערע ;4 רייֵלְק :98 דְניֵק ;ןעֶגניוְצ

 ' ;? םעֶדָא :טייַל

 :1 והטכאָנ :ןעֶננייֵל :9 םייַה 7 ןעֶהעֶג 3

 .,ם7 טאָג !3 ָנֹוהְּב 12 הֶׁשֹיב



= 

 רעֶטייֵל
 == יי יטטגטיטע טשעט

 ןיִׁש :ןעֶּבייַּב :9 ןעֶּפיינְק :9 ,8 דיילק :1ב

6 

 ,7 ךיֹדיִשי :13 טְלעוֶו :רעֶטייֵל

 .ןעֶּפאָק +ְךעֶלייֵל
 .1 ןיז :3 ןעֶלְרְנאַה + דְנאוַוָנייַל

 34 ׁשְנעֶמ :ץייֵל

 :4 ןעֶלְרְנאַה :ןעֶמעֶנְניֹוא :ןעֶהעֶנְסיֹוא :טֶכיֵל
 ,12 פאק :5 ןעֶהעֶז :3 ןעֶכּז :ןעֶנְראוַו

 ןעֶאְַיֹוא +עְֶניִל
 .רעֶניִרעֶמעֶׁש :םיִרָפְק-רָכֹומ ;13 די : ןֵּדְמַל

 :דנּזעֶג :1 רעֶדּוְּב :92 ןאַמ-םעֶרא : ןעֶּבעֶל

 -יֹוט :3 ,2 ,1 טוט ;פ הָּנּותַה :8 ןְהּוז ;1 ְּךאַז

 -ְךאַמְׁש 14 הֶרֶצ :9 ץיִרָּפ :9 עֶמאַמ :1 רעֶט

 .ד ןעָּב
 .9 דֹנְּכ : רעֶּבעֶל
 ,14 דיֹומ :הָרָוחְס-רעֶגעֶל

 .1 לעֶטייַּב :רעֶדעֶּל -
 ,9 הָבּוׁשָּת :קיִנְמעֶל

 3 ןֶרעֶלק  גְרעֶּבְמעֶכ
  הֵית זעֶקשעֶמעל
  הָהָפׁשִמ גנעֶכ
 ָנּויְטְרעֶד ;4 ןעֶּבעֶג 4 טאָנ :1 הֵרֹוא :לעֶּפעֶל

 .רעֶניִד לֶזִמ :רֵׁשָּכ :4 םִי :ןעֶרעוֶו ןעק;

 5 ןעֶלְרְנאַה + קל
 -ךאק ;78 ראַנ ;4 טיֹורְּב :4 ןעפְנאָרּב :ךעָקעל

 .1 רעֶג

 יי "רלינפל
 3 ןעֶמעֶׁש ;1 ץֶרָאָה-ִע :ׁשְרֹק ןֹוׁשָל

 ;ב

 10 לֶהק :3 טְראָק :םעֶנְנאַמ

 םאק,:9 םֶדְמעֶרְּפ :9 לעֶטייֵּב ;12 גיֹוא : ןעֶגאָמ

 ,5 עֶקְׁשיִק :8

219 
 5 לי - == יב קקע רע קעש ש עבעעע

 ץ,-י עא יי = יע ירא ר יט "ר יע. יע? ינאי וי 6 א 2

 5 4 יי יא יע,

 .ׁשְראַמ
 : ד

== 

 8 ריי :דייֵרְפְנעֶגאמ
 ,(80)) רעֶטעָפ + רעֶרעֶגאָמ
 .כ ץראַוָׁש :עֶדאָמ

 ,7 טאָג :וועֶליִהאָמ
 ,1 דֹונָּכ : טייַצְלְהאָמ

 3 ץעֶניִׁש :ןְהאָמ
 א עֶנאָמ :רעֶנְהאָמ
 .1 ייֵׁשַד :עִיִאַמ

 .טיִדעֶרְק :עֶיַרעֶטאַמ

 ,3 הָמנרַּפ :קעָׁשְטאַמ

 /  ןעֶיקעֶי:יאֵמ
 .ןעֶשיאַנְפא :קעֶטְנַאָיאַמ
 .פ ץעֶנייֵׁש :לָכאַמ

 .3 ןעֶלְרעֶצ :לאָמ
 עֶטאַמ :10 ,1 ןְהּז :לעֶּפאָנ :1 קאָּב :עֶמאַמ

 רעֶליוֿפ :8 הָמְקִנ ;פ םֹותָי ;14 ,13 ,19 ,11 3 9

 :ןֶמְלאַהוצ :ןעניִריִרעֶפ 1 ןעֶניררעֶפ :פ
 .ּכ ןעֶהעֶטְׁש :33 דְניִק :פ ׁשּוק

 99 דְניִק : עֶקְמאַמ

 45 רעֶדּורְּב :1 לֵיַת-תֶׁשֲא :העֶנעֶמיקעֶגְפֹוא : ןאַמ

 ,5 ,30 ,97 ,18 ,18 ,19 , ּביַו :1 דּוי-רעֶטּג

 3 עֶמאַמ :1 עֶניִדּי :8 ןֶהז :7 ְךאַז :40 7

 דְרעֶפ ;4 הָסְנְיַּפ :1 ןעֶמאַּפ :5 הָבֵקָנ :פ ריֹומ

 :סאָלְׁש ;3 ּבּומְׁש ;0 הוק :ןאק :ןְרעֶטיִצ ;פ

 .תיִנֲעַּת
 30 ׁשֶנעֶמ :ריִנאַמ
 .5 עֶמאַמ : רעֶטיווְקְסאָמ
 ,היָריק :קאָמ

 וו ןעֶסיִו : ןעֶגְראָמ

 .8 ןעֶרְהאָּפ : עקְׁשיִראַמ

 י9 ראָנ :24 דײ :6 הָמֶכָח ;ּבאָיַא :קְראַמ

 5 עֶׁשיֵק
 ,6 עֶקֶׁשיִק :שראַמ



 א די י א צ
 לא טא = יי וי 2 אט יה

 513 - קעֶלאַׁשְראַט
 = ששי רעדע עק רע עט בע

 .3 םֹולָה :5 ןעֶגְניִז :קע ְלאַׁשְראַמ

 .הָׁשֹמ : אֵקְׁשאָמ

 ,46 טאָנ .לּוּבמ
 ,15 ראנ :4 ןעֶגְניִז :9 סָטּונ : ןיִבֵמ

 .8 ךֹוּב :הֶּכִנְמ

 יג ןעֶנאָמ :"תֹובֲֵאדןְגָמ,

 ָפ:רָּבְדמ
 .תליֵכְר :38 טאָג : הָּדָמ

 י ןעֶניִל :ׁשָרְדִמ
 .10 ןעֶּבְראַמְׁש : הָנֵרְדַמ

 .הָמָהְלַמ :הָמּודְמ

 .יםָלֹע-ןֹודַאא : 'ובֹוּט-הֵמ

 .5 ָנָה זפ ןֶמָה :"הָנֵּתְשנ-הַמ
 יפ ןעֶגְניִרַּפֶׁש :"םיִדֹומ;

 ,(80).) רעֶטעֶפ עֶמאַמ : עֶמְהּומ

 .פ ןעֶלאַּפ : לֵחֹוּכ
 ,98 רֶלֶעֶג :הָטּומ
 עָכאַמ 1 רעֶטְכאָט :6 ןײז :6 הָשיוּב : רעֶטּומ

 .90 ,58 ,ךו ,פרְניִק :7 ,6 ,8 , ,5 רעֶטאָפ ;פ

 רּוחְּב :1 טְלַא :ןעֶלייֵא :4 ןעֶהעֶנְנעֶֶוַא : דיֹומ

 ;4 ׁשיִרּוי יןעֶסְקאַו :9 רעֶסעֶּב :9 ,8 ,2

 ;9 לעֶרְנייֵׁש :הֶרֹּת-רַּפַס 3 1 ֶּלַּכ :8 ,9 גנּוי

 אָט :46 דָנּוד :14 בִנ :פ ןעּפיולְמּויַא :זיומ

 .18 ,1 ץאק :9 ןאַמ :2 ןעָֿפיֹול ;4 ,2

 זפ דֶראָּב ;9 יא :8 ,9 רעֶיֹוא ;14 גיֹוא :ליֹומ

 ץְראַה :98 רֶלעֶג זפ ׁשיִיֹג :109 ,69 ,58 טאָנ

 :4 ןעֶנאָז :16 טְלעוֶו :22 ּבייוַו :10 טְראוָו 1

 -!ךלזִמ :3 ןעֶּפעֶרֶמ :ּביֹוט ;9 ריֲִח :3 ןעֶהעֶז

 1 ץֶרָאָה-םַע :59 ה ראַנ :4 ׁשֶנעֶמ :רעֶנ

 ןעֶקעֶטְׁש :לעָּבאָנְק 198 דְניִק :9 רעֶגְיֿפ ;ליופ

 .ילֵאָרְׂשִי עַמְׁשֹי :ּ ןעֶטיִׁש 3

 ,1 רַחֹוס : רֵכֹומ

 א .5 ןְצְמַל : גָלַפּומ -

 | .יאיצֹוּמַה. .ז"איצומ, -

 ..םֶלָצ 8 עֶמאַמ :5 ןעֶּפְלעֶה :הָזּוזִמ ,-

 0 לי הי ר

 א 9

 ,39 רָנּוה ; בֵׁשֹומ

 .ןֶּבְרִק :ןעֶמעֶנְרעֶטְנּורַא ;ַחֵּבְזַמ

 : 2 .8 ןיאק : קיִּזַמ

 9 י י5 הָׁשּורְי 7 יֹוּב ;97 טאָנ יי

2, 98 

 6 א : ,רומ

 .13 לֶכֵׂש :1 ןעֶהיִלְפ :99 טאָנ :ַחֹמ

 אי 8 ריִזֲת | 150 דָנּוה :9 םֶנייֵא ןְּתּוחְמ

 8 . ןָכְרַׁש 4

 .1 ץאק :הָיְחַמ

 ,פ ןעֶפְנאָדְּב : ַעֵּבְטַמ

 .פ ץאק: "יֹואיִמ;
 = הּוק ;1 הָסְנְרַפ ;דָבָּד-לַעַּ :הימ

 .4 ןֶכְרַׁש ;97 דְניִק : לֶהיֵמ

 4 הֵּנַׁש :8 הָרֹוהְק :תי-ָּב : ְךאוָוְטיִמ

  ןעְֶאָּפ :טְמיִמ
 9 ְךּּדִׁש : ןאַמְלעֶמיִמ

 ב ןעֶנייוַו : יהְיְהִי יִמי

 .3 הָחְמִׂש ;1 טְסאַנ : לייַמ
 3 ןעֶניוִו :"תּומִי יִמָ

 .16 ןעֶדעֶי : ןעֶנייַמ

 :הָליֵמ

10: 

 ,91 ריי : ןאָיְליִמ

 ק :3 גיִצ :9 םייַו ;? ןעֶהעֶזְסיֹוא : ְךֶליֶמ

 | .פ עַקְׁשיִק 0

 ר ןעֶטְלאה ;1 .ןעֶנאֶרְטְמּורַא



 4 יאָ ,םֶניִכְליִמ 6

 1 לְהיֵמ : : רעְֶליִמ :

 יֹולָּ :ץֶלימ | 2

 יָרּוהְי םִימ

 ,18 בָר ;םּוניִמ

 ;9 פאק : רעטְסיִניִמ

 5 ץְנק :ץֶניִמ
 :טְׁשיִנ :1כ רֹונָּכ ;91 רָנּוה :תּולָרַּג :טְסיִמ = |

 ,1 עֶציִנילזַמ-םיִלָׁש :

  רֶצימ =|
 יאָ :עֶטיֵקיִמ

 ,הָסיֵפָּת :9 ףֹוס :הָתיֵמ י . י + י

 עט
 ;8 ןָהיז :78 96 טאָג :1 ןעֶנעֶלְניירַא : הָּבַמ

 ,תופּּוׁש ;1 לָהְק :2 הָסְנּפ

 ,14 תָּבַׁש :"תֹוּכמּי

 .פ 4 'ךיִא-טעֶהי :םָכָמ

 5 ר זרעֶטְְנּפ :ןעְֶֹטעג :ְךאָלַמ
 ,19 רּוי :9 ןּוהְמ :הָכאלְמ וי

 .1 רעֶלוֿפ ;8 םיִנָּפ ;4 ביי תֶָּמַהִּדַאְלַמ 4
 .5 4 הָכאָלְמ :8 ןרֶעֹוד ;הָבּולְמ

 .רעֶולּוּפ : : הָמָחְלִמ |

 פ ןעֶרעֶר : 2 ּייַו :8 ןעֶהעֶג :9 ןעֶטעֶּב :ףֶלֶמ :
 .40 ּבייַו : הָּכָלַמ =

 .1 טיַצ :זיֹומְדְלִמיהַכְלַמ ==

 4 :רָּמַלָמ
 .1 ןעֶטְסאק : ןֹומָמ

 -6 ַהּור :4 ןָעֶק

 ;9 םּוכָס :1 רעֶטּומ ; הָסָּכ : רֶזָּמִמ א

 .4 םֶלֹע :נֵהָנֵט
 ד +ו-י

 ,3 ְּךייֵר : הָכאָלְמ ! הָחּונָמ

 יפ לעֶּרעקא

 ,19 בֶי 17 ְךְראַּפ :2 רֹופ :ןֶיָנִמ - . י : ו- וי :
 8 םיִנָּפ 24 ראַנ 9 רעֶנניִל :רֶסֶמ : :

 .ל גיִצ ג"!עָמיו 4
 4 זיֹומ :ןייוַו ; לֵהעָמ - 2 ִװ

 ירא עב יע ערשט יי
 7 י ט

 1 םֶּפעֶׁש :"רּוצדזֹועָמי

 .םיִּנָּכ :16 טאָנ : תֹועָמ

 ,9 רֹוָּׁש ; ןיִּטְר-תֹועָמ

 ,9 ראַדְנעֶר :4 הֶַּּכ ;3 ןֹויָפִח :74 טאָנ :הָלֲעַמ

 לערְנעֶה :לעֶדְנעֶמ
 .11 יִּבָר :106 טאָנ :קיִלְטְנעֶמ

 ׁשנעֶמ
 טאָג 143 8

 ,פ1 רעֶפעֶּב 9 םעֶיעַּב :נְראַּב :1 עֶּבאַּב

, 18:,4, 76, 82, 83, 86, 99, 

 ןעֶהעֶג :8 ,9 קיִלְג :9 ּואְלָנ :1 רעֶמּונ 8

 :8 ןעֶפְלעֶה :9 םייַה :1 ןעפאָה :אָנּבוד 8

 :8 ןעֶהעֶז :ןעֶגידְניִז : ְךאַז :3 ןעֶנאָז :38 ּבייַו

 :דָנאַל ;3 סַעַּב :7 רֶהאָי :11 עֶטאַט :6 ןעֶּפאַח

 אֵרֹומ ;11 ,1 (טסעפ.) ןעֶּבעֶל :7 ,6 ןעֶּבעֶל

 (צסנ;) ןעֶסעֶ,:1 שיֹנ 4 הָכאָלְמ :9 לזִמ 6

 ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ 19 ,ח ,6 דֶרעפ :1 ןעֶלאֿפ

 ;9 עֶקְׁשיִק .:19 ,10 ,8 הֶרֶצ :9 .8 ,8 גנּוצ 1

 ,הָירָּת 18 ףאָלְׁש :17 לֶכֵׂש :1 ןיישְׁש :9 ריילק

 .ףןעֶננְְִּטיִמ :17 טיֹויָּב : רעֶסעֶפ
 ,91 טאָג : רעֶלְקעֶמ

 .ןעֶטְטעווק :41 די : ןעֶדיִרעֶמ

 ,9 עֶרָה-רַצי ;18 די : הכְרְעַכ
 דז טא העי די רב=

 ְךְדאַּפ :םודְס :הָבָׁשֲחַמ ;הֶׂשֲעַמ

 2 ןעֶנאָי :ץְטְׁשעֶמ

 ,15 ,10 בר 1
 ד

 ,30 ּבייוו ; םיִׂשֲעַמ

 :3 וָשע: : רֵׂש שעמט

 .1 ןעֶנעֶרַפ  ריֵטְפַמ

 | . ץייפ דן :הַָּמ
 | 1 ןיֹשְרעֶּפ :הָבֵצַמ
 ,5 טאַדְלאָפ :19 די ;9 ףְלאָו :הָצֵמ

 4 ןעֶציִז : רעֶקעֶּב-הָצַמ

 ,80 דּוי : הָוְצִמ

 7 : | ,49 ׁשְנעֶמ :עֶרֹוצְמ
 6 ,7 דלעג :99 טאנ :האיצמ
 ' םיושי ז = יב



 7 שא, יש ר 2 א ר עט אט אי א טי יי
 קי יא א יע תשא : נג וו ױ ו ; : עי ישי הב עא יישר :

 יו -ׂשָי 0 ןט ראצ

= 

 / יש -

 ש

 מְציצָה+מוָה 
 ,9 רֵבֲח : רֵּבִקְמ

 ,הָיקמ
 :םֹוקָמ

 ;09 ראַנ :4 ריזח :ייאְיְדַּנ-רַח. :33 דְלעֶג : הֹקָמ

 .? ּבייוַו :הֶּלַָּת-לַעַּ

 ,14 רּזַמ
 ד

 5 ֵָב כד ,-
 ,9 רֹובָּכ : ץֶחְרַכ

 ,4 םיֿפ :אָחְּפְטיאָכְרַמ
 7 הֶרָצ !8 םיֹורָּב ;אָּׂשַמ

 3 אפ י ;1 ןעֶרעֶה 18 תֶמֶא :הָׁשמ

 .9 םִינָּפ : םיִנּורְג הָשֹמ

 .9 ראַדְנעֶר :48 דוי :ֹוניֵּבַר הֵׁשֹמ

 .9 טְדאָטְׁש ;9 די :רעֶגעֶגּוׁשְמ
 .הָנְָּלֶח ;89 רעֶכעֶּב :9  ריִחָי ןֵּב : דָמֹוׁשָמ : : טי . ושו = . די2וע;יר

 .רָפֹוׁש ;49 רּוי היי

 .ג ןעקוק :1 ריִבְ : ןֹוּכְׁשַמ
 ;1/ ּבײװ :רעֶגעֶגְנאָהעֶג 2 הָכְָ ; הֵחַּפְׁשִמ

 .רָּמּוׁשְמ ;הָנָּבְלִה
 טא

 ,וואקִילּוק :31 טאָנ :םָּפְׁשִמ

 הָמֹוְי :ןעֶקְנייֵמ : הק
 .9 הֶררָׂש :87 טאָג : תֹרֶׁשְמ

 ;4 אֵדומ 16 הֶּלַּכ :1 ןעֶצְנאַט :4 ןעֶּפְנאַרְּב 6 תַמ

 -טיִלָׁש ;12 דודיׁש ;רּוּפַּכ-םֹוי בר :2 ,1 סעיינ
 2 די

 ,נעוו

 9 ןֶתָה :יָנְּתַמ
 דז ד ז

 | יי ,ןישל-אפר מ : דִי-תַנְּתַמ

 : ילק)

 .1 ןעֶלְרְנאַה + לעדאָנ

 לָפ ןעקערט :קאַּבאמ :6 8 ִיָּבַ-לַעַּב + זאָנ

נילּומ-ס טיי 10 ףכש 1 רעֶט עֿפ יֹ
 5 קיִ

 .10 ׁשֶנעֶמ :1 ףְלאָו : רוטאַנ

 :16 ּביייו :ןעֶרעוֶו-שְכ ;אֵדעֶג :טֶג עי

 ר :רעֶכ אַמלעֶעֶּפ 8 ַהיׁשָמ 5 ןעֶכא

 וי טי 9
 ' ,רֶׂשעֶ-הֶׁשמֲח יי

 :9 0 אש

 ,40 ,16 רֶניק :ֹויְתִי :ןעֶמאָנ

 ;ראַנ

4 0 

 : ורע : קיִדְנִא :1 ןעֶדאַנְבֶ

 : 0 : ,2 רעֶסעֶּב :ןעֶניועֶב

 ר בָנִנ :07 ,62 ,50 ,44 12 ׁטאָנ 4 0

 :8 48 בייַ :0 טְראָו :9 ראַה 8 רֶלעֶג

 0 שי םֶכָח :11 ,10 ןִזַח :4 ,8 .2 קעֶזֹוה :1 רֶרֶה
 יי

 וי יב רעֶטיֹוט ;3 ,1 סעֶלעֶה :9 םֹולָה 2 4

 טא א ןעֶּבעֶל :רעֶמְהאָל ;1 סַעַּכ 8

 | 0 ר 1 הֶׁשכ :8 אָדֹומ ;פ ןאַמ :1 ְּךעֶקיֶל

 6 רק 1 עֶפיֹק :1 פאק :9 ןעֶזיוּפ :9 ןְרעֶטְלע
 2 ר 8 7 6 ,8 8 , רעעלק :40 7

 0 יי 6 יענאלש :1 לָכֵׂש ;? ,8 רטִׁש ;פ בֶר

 רש א :4 הָמָכָח :פ ןעֶהעֶגְנוֶַ :טייֵקְׁש יראַנ

 0 7 ,6 רעֶנולק 17 דיִנָג 1
 4 י+ 12 | .3 ןֶתָח : רעֶׁשאַנ

 טיי ,4 עֶטיתיִּבַר-לעַּב : ןיִרעֶׁשאַנ

 ,28 דְניִק :הָאּובְנ

 - האַנ 138 ,18 ׁשְנעֶמ :1 םֹולָה :5 ןיִראַה : איִבָנ

 .1 ַהיֵלָׁש

 ;31 ןאַמ-םעֶרָא .:.ד' גָנ

 ןָ .9 ןְצָּכִל ;פ
 ,ללק 4 יי ;הָבְדְנ

 עי

 רש ׁש 90 0 .2. ןכ

 ג

 - ןכ רֹוּכָׁש :88 טאָנ :5 ןעֶפְנאָרְב :ףאונ 2

 אב ױנ ןײרֿפ :4 רעֶטְכאַט ;97 רעֶסעַּב ;טיונ



 א עיר יע

 + לעיק עהציכש
, 

-; 
 שש
 א

 עׁשאֶרְג :ןעֶׁשְַָא : הָמָׁשְנ |

 .1 ךֶראַפ :נ

 .0 ,2 הָכקְג :הַמחַנ
 : יי ד ד ד ל

 ,1 רהיפ ריק ןעֶגאָה : ןּוגיִנ

 .3 ןעֶהעֶגְמּורַא :געֶטיוייַנ

 רעֶנְרעֶטְּכיִנ
 .10 עֶטאַט : םֶקינ

 .1 חנאד : םיסכָנ
 = י צ

 2 סיא=פ שי :
 וו

 ,5 4 םיִריּפ :?2 טאָנ :םַנ

 , 9 ׁשְּדקג ֹוח נ

 :ןיֹוׁשְרעֶּפְכְנאַמ :2 1 רֶנְז ;5 ןעֶפְנאַרְּב :הֶבְקָנ

 .19 רֹוּכָׁש ;9 דִיעַפ

 'םיִּדְרִבּו םיִדקִנ

 .תֹיעיקָּת ; תיּוקְנ

 ,9 טיֹוט ;8 רּוחָּב :הָמָקְנ

 ,44 דָניִק

 +14 | יי עֶפְלעֶה : ייִׂשָנ

 שירוי ;2 בײ 9

+ 
 1 יֵׁשַר :1 דעֶר :-ָפִפ :9 הֶבקִנ :הָמָהְנ 8

 לב += די ד ד* |

 - ,9 1 גיֶרְלּוׁש

 ,10 ןתָה ; ןָנ
 דד ד ד

 .ס

 ,הָיֵהֵע :עֶרּונעֶדאַפ-

 .הדֹק ההדש
 יד 5

 .1כ דומ :טעֶמאַס

 .כ דהָּב : עָנְסאָס

 .8 סעט : קאָס

 .11 ןיאק :רעוֶוְראַס

 .8 קיִדָניִא 1 רֶדָס

= ++ 

 2 :ןפ בג : דוס

 ,נֲהַּת 1 :םיִנָּפ ;71 ,08 ,04 "אַג :4 זיומ
 ָו

 ;80 48 ֿבײװ ןו9 טוט זכ ןעסיוו

206 

 עֶטיוִוְס !

 קאייְניוִוְס

 ;21 טאָנ :5 ןעֶּפְנאַרָּב 1 רֶחֹוס

 | 1 ץילעמ
 .9 ןֶצְּבק

 ופ ףֹוס ;1 הֶּטִרַה

 ,11 ,8 הָרֹוחְס

 441 טיִנעֶמ :הָּכּוס

 ו 11 לָּזַמ :שרה-ףֹוס

 :8 נוק :9 רַחֹוס :1 דיֹמ ;48 רֶלעֶג :הרֹוהְס

 ,9 ,8 הָרָוּת

 .1 ןיִכעק :עֶלאַדאַטְס

 ׁש ז טנעֶמ + רעילאָטְ
 .1 קאַזאק "' יאַּפּוטְס.

 עֶּורְמֶ
 ,1 טְראַטְׁש : ריִּביִס

 .4 יִעָטְּס

 1 ןֶצְבק :2 ץְנאַט :

 9 ןעֶהעֶגְסיֹורַא : רוּדיִס

 .פ ןֹוּבָׁשֶה :קּוליִס

 .ו ןעֶצעֶזרעֶּפ :פ ןֵעַגיִל ;6 ריי : ןָמיִס

 ,פ ,ןעקעטש :14 דנוה

 ,5 הָמָׁשָנ ;1 ּוניָּבַר הָׁשֹמ : יַניִס

 :3 סנ :14 טוט ;םּוכָס

 .19 רוי : תֹוּכִס

 .1 ןעֶנעֶרְּב :1 הָנָמְלַא .הֵנָּבַמ

 ק 2 +הָחִלֲס

 .סַא 3 םַס

 4 ןִרְׁש : עֶלאָמְס
 .יִפ ןעֶהר : ןֹויְטַּבְמַ

 ִנ 5 ןעֶלאמְסֹוא :עֶנעֶטעֶמְס

 ,4 ןעֶהעֶז :קי נְסעִיֶמְס

 לו :9 הָּפּוה :92 -עֶסעֶּב :3 קידְניִא :הֵדּועְס

= 
 יעְס

 ,9 םיִריּפ 8

 עֶציִנְדאַּפְס

 ָךאָפְפ
 הָריִפס
 : רַּפַס

 : עיִניִרְקִס

 .9 עֶציִניִלְזִמ-םיִלְׁש 6 רייאק

 יב בָר :16 די ;13 ּבייוַו : קָע

 ,4 רֶחֹוס

.7 11 
+= 

 יעיָניִדאַּפֶס : ְסאָג

 טי א 1 א א 6. ר יי א א א



 1 עי יא טי טק

 .ןָמלו ַא } טְכאַפ- עדארס

 .9 םיֹיִג :עקארס

 1 ןעֶלאָמְסיֹוא : םיִרָס

2 

 ,9 םעַּב :17 רֶלעֶג :הֹרָז הָדֹובֲע

 = .1 ןיויִּת ג 'ּוניִיָה םיִדָב
 לב :9 קיאווְמיִל :44 רעה 11 הָדיְ ;הָרֵבֲע

 .הָוְקִמ 5

 :קֶיִפ : הָפּורֲע הָלָנֲע
 .פ קיִדצ :ׁשְפְניִתַמְנַע

 צ 5 + ;8 (טסע.) ןעֶסע 9 ְרעֶּבעֶל ;1 חָמֲא :תּודָע

 ,3 לוק

 .1 ןעֶראַפ

 ,ןעֿפראוְַבארַא ; םִיַמָׁש-תּוכְלַמ-לֹוע

 ,רּוּפָּכ-םֹוי : ןֹוע

 7 ץאק :ףֹוע

 ךימ ;"םֹולָׁש הֵׂשֹועַי

 ןאמדסעֶרא ;רעֶנעֶמּוקעֶגְפיֹוא רשע

 ,ןעֶהעֶגְקִירּוצ :1 ם

 ךעכ- :0

 ׁשְמיִרעֶזעֶמ :םיִרָפְס--כֹומ :הָּנּונֲה :82 טאָג 0

 ,10 ןֶצָּבק.:( עֶרעוֶו טְצְראוְַׁש עֿפ

 ,1 ןעֶהייֵרְה :לְזאָזַע

 ,56 דְניִק :9 רעֶסעֶּב :םיִנָפיתּוּזַע

 ,6 שירוי :עֶרֶהןיע

 ;ןעֶכייַו :ׁשֹוּפיע

 םיִנָּפ : רקיע

 טְניֹואוועֶג :19 טאָנ ;9 הָמִרְּב ; רעֶטְלַע

 ,6 ַהיֶלָׁש
 = ד

 ,8 רֹוּכָׁש :קָאיװְצ 7

 ייווע נ ײ

 .וֿב 8 6 רֶנעֶעיי :ס רֶהאָי :ןעקיה עג
 ןעֶּבְראַטְׁש :ןעֶכאַמ עֶילאָק.14 ךֶלֶמ 18 רעֶגניִל
 | ,ו7 רֹּטִׁש 8 6

 ,51 4 רֶניֵק וֿפ ןֵרָנ + ןְרעֶטְלִג
 .91 רעֶסעֶּב זפ ןעֶמוקְנָא  "ּוניֵלֲעַ

 4 8 וי ןמנ 1 ןעֶעֹופ ,) םִע

 צ ָָׁש :לעֶפעֶלְסֶע
 :ןעֶסֶע

 .8 רעֶר 1 תֹומָצַע

 ;1 ןעֶרְראָפ :1 םִי:קָע

 .סְקאַז ;ןכלא ָכַע

 ,טְפאַׁשְּביִל :מְפאַשְגְנֲע

 . ,6 דָנאַה ;דָנָע

 עַפְּטִנע

 ,38 ׁשְנעֶמ :יֵנָע

 9 ּוניֵּבַר הָשימ ; תּוויִנַע

 .פ ןעֶנאָזייַפ : גיִסֶע

 ,1 טְראוָו רו

 .ןו הָכאָלְמ-לַעַּב :9 םיִטעֶּפַא

 : ;1 ןעֶׁשאַוו
+ 

 == :1 יֵאַּבַה

 41 דָנּד :קָסֵע

 יש : לעַּפָע

 ;9 רֶרעֶּפ :13 די :הָּצָע

 םעמ העץ

 - 46 רָנייַרְפ ;

 :ליֹונְק |

 :ןעֶקעֶרְטְׁש

 4 ןעֶסיִּב 1 ריֹוּבִקֶע

 יג ריי ּב ןְׁשְקַע
 .יפ בֹרק :בֵרֵע

 : ,8 דיֹומ ; רֶקֹובּו בֶרֵע

 יז גירעֶל ;9 ,1 הֶרַּמַּכ ;רּופַּכ"םֹוי בֶרָע

 6 םערָא :פ ןעֶהעֶגְמּויַא :6 תָמֲא : דֵרֶע

 ייד 'םיִרֹומז ;1 (ט628;) א

 ְגרעֶּפ 9 הָרוהְס א | אפ יןעֶסע

 אפ -  .יֵׂש :וב רֹלׁש :לעֶרְנִֶׁש

 - 1 טפעֶטעֶג וו ןעֶּבעֶג :ֵׂשֲע

 :תּוריִׁשַע

 .9 דְניק

 - 49 ןאַמ"םעֶרָא 1 םיִפָלַא-תרָׂשֲע

 188 רוי 14 ןאַמ-םעֶרָא
 ײז



 5 ןענעְֶּב עצי
 .ןאַּפְדאַּפ אי ןא

 .8 ַולָפ ;13 בייַ 9 דְנּוה :לעֶפאָטְנאַפ

 : הא מרא

 : . 49 רעֶסעֶּב :ריּפ

 .יפלק ;לֶהיִמ-רִי :

 .8 עֶמאַמ :עֶקְׁשיִר

 .כ ןעֶלְהאָצ :8

 -אָנעַׁשֹוה :49 יוְלעֶנ :3 ייוהְטְכִּת-לאז 7

 4 יישר 1 רַפיִטֹוּפ

 .1 ןעֶסיִׁש + !יוּפ

 ,פ 1 הָרָרָׂש :ה די :1 ןעֶניוט :6 במ : רעיופ
 .רעֶנְלעֶז : רעוֶוְלּוּפ
 יפ ןעֶדעֶלְק :פ גְרעֶּבְמעֶל :8 ןעֶׁשאִרְג :קעָפּוּפ

 בֹוט-םֹוי :הָּכּונֲח ;ן ןְרעֶיֹוד :3 קיִדְניִא : םיִרּוּפ

 .1 רֹוּכָׁש 1

 .1 נֹויְתֶא :עֶקׁשּוּפ

 ,18 רֹוּכָׁש :עקפיואיַפ

 וי א אפ א יי
 ,10 ןעֶרעֶר :3 זאָלְנ : ןייַּפ

 4 רֶעיֹוּפ : ץֶסְרעייַּפ

 ,1 שּוק :1 עֶדה-רֶצִי : קְסיֵּפ

 .1 רּוהָּב :סעִיּפ

 .פ ןיעֶגייֵׁש : עקוויִּפיּפ

 1 ןקְנאָזריִּפ 1 רעֶטאָנְרעֶּפיִּפ

 4 ראַנ :ש'וריִּפ

 .עֶטְנאַלְׁש : עטְבאַלְּפ
 .ןעקְנאַרעֶג : ןעקְנאַלַּפ

 .11 טוט : טַולַּפ

 .כ ףֹוס :הָטיֵלָפ

 1 טְלעֶמ :ו הָכאָלָמ :עֶצייֵלַּפ
 .4 בֹוה :עֶועֶלַּפ

 ' 5 ץעֶמְראַמ :לעֶצעֶלְּפ
 םיֹורְּב 196 ,6 רעֶסעֶּב 4 הָׁשּוּב :17 גיֹוא : םיִנָּפ

 :39 רֶנּוה :יעֶנעֶקְרעֶר 18 היּוּלַּד :67 שאָנ ;1|

 ופ

 ביל :הָנּהְּכ ;1 עֶניִדײ 6 רעֶטיֹומ ;9 ְךאַז

 50 ,96 ראַנ :ןעֶמאָנ ;8 ןָמּוְמ :8 ןעֶּבאָה

 :פ לעֶגּוק :19 הֶרֶצ :םיקלָא-םֶלֶצ :1 עניני

 .דַמְׁש

 ,49 דְלעֶג : םֶחְנַּפ

 ,98 דְנּוה :קּוטַּפ

5 

4 

9 

2 

8 
2 

 א.

 ר



 וי

 ליל סא קאע יד טיילט טבע עט שבט טבע שאק רע רע

 ;19 ד" :4 ןֵתָה :ןייװ :1 ,3 קיֵדְניִא : חַסָּפ

 .} םייּוּפ ;8 םֶהּויְמ

 ,3 תודע :4 תֹוַּּד .תּולָסַּ

 .3 ,9 "ךיא-שעהי :ךעֶטעּפ

 -,9 קיִּדִצ ;פ ןעֶׁשאוַו :48 16 דְנּוה :ץֶלֶעְפ

 ויי יד על :ןעֶפ
 ,92 רוי :9 ןעֶּפאַח :פ רעֶפְלעֶּב :לעקעֶּפ

 9 ןעטש :2 ןעניאז

 .ּפ ןעֶנְראָו :ץיִרְנילעֶרעֶּפ
 ןעֶמְקעַפ :ןילעקוש יצ רָעָה ןיֹוׁשְרעַּפ

 יג עְֶטא-:עֶקְטאַרְפ
 א

 ,1 טאָנ :טְנעֶצאָרְּפ
 ׁשּורְג :שּו"ַּפ

 ,תֶבֵט ! טֵרָּב

 יּטַהְ נו + הָיְבִרְו היפ
 חי ;1 ןענױט ןפ1 דכה 21 .וכ רָלעָנ:ץיִרַּב

 נפ :ןַפְדאָפ !? ךֶלֶמ 6
 ,הָלֲהְק :4 רעטאֿפ :1 ְךיוּב : סֵנרַּפ
 טיֹומ 19 ּבייַו ;6 טאָג 1 ליַח-תֶׁשַא : הסנרּפ

 ;8ֿ1 ןאַמ :ןעֶבּשְי :3 דיי :18 די 9

 ,9 ואָרעֶמעֶג

 ,6 הֶרָצ ;הֹע רַּפ

 2 קיִנלָזִמ-םיִלָׁש עיזְנעֶטעֶרְּפ

 .ט ןעֶלאַפ :טּוׁשַּפ

 ,יאַשי :חַתַּפ

 ; םתַּפ
 יש ,פ ןעֶכאז 0

8 

 ,8 ןעֶּביירְׁש :(ֿפ) "אפי

 .ןעֶדהעֶקַיא + ןעֶרְהאָפ
 רעֶמאָט :46 בייַ :98 ,97 ,96 טאָג א

 . ,46 ,90 ,98 דְניִק 110 עֶמאַמ ;

 15 דייקא נייטיג עי לד

 81 עקׁשיק : עא

 9 .ןעֶסע:לעֶדְנעֶה : ןאַפ

 ,1 דְנאַה :טְסיֹוֿפ

 .ו ןעקק +עֶיְלאָסאַֿפ
 .רעֶסע ? רעֶטְסאַפ

 .1 רעֶדיַנְׁש : עֶנּורְטְסאַפ
 .יפ 1 ןעֶּפייֵנְק ּבְראַפ

 - ןעֶמ לאה ; דעט ךוטְראַפ

 .1 הָמָכָה ; עֶנּוטְראָפ

 ,ןעֶקאָבְניִא : לעֶּפְראַפ
 8 רעֶגיווָׁש ;48 ׁשְנעֶמ רֶהּופ
 :סאַּפְרעֶמּופ
 10 הָּבִׁש :10 ץיאק :19 ּבייַו :לעֶניֹוֿפ

 ךיִ 2 הריש
 ,5 רענראק + רעֶליֹוֿפ
 ,טיְנעֶָא : טייֵקלוֿפ

 ,42 טאָג
 ד

 ,9 לָּוַמ ;דְנופ

 9 ןעֶנאָלְׁש :קְנּוֿפ

 נָא :1 תָמֶא :1 ןעֶהעֶטְשְּפֹוא :םּוּכ
  ּוּבְראַנ 1107 ,44 טאָנ 136 רעֶקעֶג

 יו :פ = ןעֶנעֶה
 ;98 ריֹומ :יּדְכִפְלי

 ;4 רעֶלוֿפ ;1 עֶוואַּפ

 3 עֶהעֶטׁש ל0 ,12 ןיאק 9
 .1 הָרֹוּת 8

= 6 

 ,10 עֶמאַט : םקּוּפ

 .1 ןעֶמיֹוטׁש :1 ולאה :לעֶדיפ

 2 לעביימ :לעבײפ

 : נייּפ

 י1 ןעֶּפ :9 טְראָו ;לייַפ

 .1 דעֶגְניִפ :1 דְנאַה ;

 עני :ןעֶטיִה 0 רעֶקעֶּב : דְנייַפ

 ;תקָלֲהַמ 15 רְנאַה :ןעָּפיֹולְטְנַא : רעֶייַפ

 .4 ּבּוטָׁש :13 ןעֶרעֶר :ךיֹור



 עקׁשיק :פ רעֶניעֶגׁשִמ :15 סאָנ :רעֶטְסִנעֶפ 4 4 רּוהָּב :פאז :
 1 ּבֹוטָׁש 4 א א :עפאקיג

 ,6 ראַנ :6 ןעֿפְלעֶה : רעפעֶפ יי +4 ענירוי

 ;2 (ט6/8;) עֶביֹולְ ;פ הָמֵהְּב :3 םֵקָא :דרעֶפ וי ּׂ 0 קיד? -

 ;6 בֶנּי :"לשי :6 8 רָּלֵה :1 ּבײװ :4 ןעֶגאָו - םעמ :פ ריִהְמ :38 דֶנוה :5 רעֶרְניִלְב - רעֶגְניִ

 לירּפ ;2 ןעֶפאַּפ :90 ראַנ 6 ארימ :קעֶׁשְטאַמ 60 .ןעקעֶל

 קְראַטְׁש ;3 יִּבַר 113 הוק ;3 ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ 6 .1 טֶכיִמ :לעֶרע

 : יןעֶראַפְש 0 .4 ניִצ :רעָניִצִה
 א .41 טאָג :םֶסֶניִדְרעַפ

 | רעֶדֶּׁשְנייא : רעֶניִדְרעֶפ
 3 9 דיִנָנ : ןעֶגעֶמְרעֶפ .1 עֶׁשֶר :15 ץאק ; ׁשייֵלָּפ :3 םַי ;ךייפ-

 2 : .רעֶניוִועֶג רעֶליִּפְׁשְרעֶפ ,26 רֶנּוה ןעֶדאָל

 0 .16 (יסו) ןעֶּבעֶל : ְךייֵרְקְנאַרְפ .3 הָׁשֹוְי :םאַל

 4 7 ןעֶמעֶג 15 ןֵדִנ :טְסאָרָּכ .8 ןעֶנאַלְׁש + רעֶטְסע

 ר .9 דְלעֶג :טייקמּורַּפ טא גם :

 : דיק זפ ,1 רייֵל ;1 ןעֶייִז :45 רעֶמעֶּב : רייֵרְפ
| .8 

 ".6 רֹּכַׁש :8 עֶקׁשיק :פ ןעֶטְראַו : גאָטיירפ

 :ןעֶרהעֶנרעֶד :46 דֶלעֶנ :פ לּוּלָא :ש

 ;6 ןעֶּפאַה :9 גניִרעה :6 .ןעֶּפְלעֶה 9 יהוה; = -

 8 4 ואְלְנ :10 4 רעֶפעֶּב :2 רעֶיֹוא :דְנייַרָפ

 | ;1 ןעֶלְבייַמְׁש ;3 ריי :פ ןעפְלעֶה :ןעֶטיִה
2 4 

 ,8 ְךּּדיִש :דְנעֶרַּפ
 : ,הָחָמִׂש-לעּב : רעֶסעֶרַפ

 ; ;צ

 ) א

 יא צ1 + ישא ++ : 8 וה 4 = =

 .רעֶנְהאָמ :רעֶלְהאַצ .6 ,פ לעֶגיוֿפ 9 ,1 ץְוואַּפ :77 טאָג : ;רעֶד

 יקאַּב :24 ןאמ?םערא :ןעֶלְהעֶצְרעֶּגיא : ןְהאֵצ | ,נירְּביא

 ןעֶּבעֶג :18 םיֹורְּב :ןעֶסייֵּב :ןיֵּב :6 ׁשְטׁשְראָּ 98 ׁשְנעֶמ :רעֶלעֶג 1 רעֶק

 י7 דֶרעָֿפ ;2 ןייֵרְה :9 הָאְצֹוד ;38 ,99 דָנּוה ;? י10 עֶטאַמ :3 עֶטאַט : רעֶסו

 44 ענירּוי :"הניארּו הניאצ
 6 תהו! 7 ד}

 .0 אְרומ :ּפאַצ

 יטָפְׁשִמ :26 דיֹומ :דַצ



 321 | = ץֹחְצ

 | - 4 ןעֶהעֶוְיֹוא :קֹודָצ

 :4 גיִצ :םיִרָפָס-רַכֹומ :הָנּוׁשְּת-לַעַּב + קיִּדַצ

 .3 עֶׁשֶר

 .4 רעֶטּומ : תֶקיִּדַצ

 ,9 הָניׁשְּת :9 קיּדַצ :ןעֶליִו + הֹקִדְצ

 .רעֶמֶע : רעֶּבּוצ

 ןֹוָא  גניליוְצ
 1 דיק :לעקִיווַצ

 יג ןעֶלְהעֶצ :ייוַוְצ
 .11 ּפאק :נאָלּוצ
 :9 טְלעוֶו :48 ּבייַח :דילְנ :םיִּב ןפ םקָא 1 גְנּוצ

 :רעֶגְרעֶטְכיִנ :56 ראנ :רָסָמ ?:  רעֶגְניִל :גנּול

 8 ןעֶרעֶטְׁש :6 רֶרעֶפ :לעֶזֶע
 'פ ןעֶרְהאָּפ :םּוס :6 רָחֹוס ;9 ןּוהְטִּבֶא 1 םּופ"ּוצ

 .3 רעֶגּולְק

 אק"ּוצ

 ;1 ץְראַה :גיִנאָה :30 רֶלעֶג :רעֶסְקאָּב : רעקּוצ

 ,2 .גיִרהיִנ+סְנעַמא

 .9 רֶהאָי

 ,9 עַּביַמ + הָרּוצ -

 .ןֶמ :3 רוי א

 | .פ רעֶדְמ : ןעֶרעֶרְטיעֶלעֶּביִצ

 :הָפָּנִמ :8 ,2 ףֶראָו :9 םיֹוּב :1 קאָּב :ניִצ

 יֹכ םֶּפֹעֶׁש

 4 הֶׂשֲעַמ :1 ןז : רעֶנייַגיִצ

 2 קאַּב עי עֶגיִצ

 ילָמּוק 187 די :יִקְציִנְלעֶיְמֶה 14 עָּבאָּב : טייֵצ

 .14 ,ןפ ןעַּבְראַמְׁש 1

 ,1 תַמ ןעֶפיול :לעֶּבְמיִצ

 9 רּוהָּב :סעֶמיִצ

 .טְסאוָואַקעֶיְצ
 .יִלָנְּת :8 דָנּוה :102 טאָנ : תיִציִצ

 : ,37 ּבייַו : גְנוריִצ

 : .9 דיִסָח : פאֵלְצ

 .59 ׁשְנעֶמ

 .3 ןעֶביל :ְךעֶצ

 י
 א רעֶנייַניִצ : ןְהעַצ

 ,דנוֿפ רעֶנְטְנעֶצ

 ;,64 ראו רעצ

 ש סיי = = :יחדב + | 
 11 טיֹורָּב 9 ןעֶפְנאַרְּב הדּב ;ההצ

 יו =

 ׁש י8 ןכק  תֲִַמ נפ ׁנעֶמ
 .גּונַעַּת ;8 הָהָמָׁש

: 
 3 רעֶמפיְִׁש :עוואק

 ,10 ,? טאָנ :קאָׁשְט טאזאק

 .פ רֲעיֹוּפ 1 ראַטאַק

 ;08 טאָנ :םעוֶואַטאַק

 ,66 ראַנ :8 תֶוָּמַה

 .1 םִעָייַג : עֶגיִרעֶהְטאַק
 4 ןעֶּבייֵרְׁש :עֶרעֶׁשְטאה

 בֵקנ 4 טוג :1 וְנאַנ :1 םֶדָא : עֶקְׁשְטאָק

 ש ,קיִׁשיִטאיַרְדאַּפ :ׁשאלאַק

 עָׁש ַחּור :ןעֶקעֶנְכאַנ :ט רעֶטּומ .בְלאַק

 עא .8 ןעֿפְלעֶה 3 א
 5 ׁשייֵָּפ :ׁשייֵלְפְּבְלאַק
 וי יןעֶהיִרְּבְֶא : םֶטְלאַק

 של 4 ו ראנ 0 חיִׁשָמ עקעיֶלאַק

 ,26 טאָנ : רעֶנְלאָק

 ,97 טאָנ :ץענעֶטאַק

 גינע :עֶינאַפְמאָק
 ,אָנֵרְׁש :הָּכְלַמ + ןאַק

 ,ןיִמ +קעֶראַנאַק

 זְכוּת-אָבוֹת:  7



 יןעֶקיַּב ןאמ-מע וי עא
 ;69 .28 טאג :3 .9 ןעֶפְנאָרְּב :36 8 ֶפעֶ |

 :פ ןעֶּביִז ;18 טְראוָו :2 ןעֶגְנעֶה :טְכעֶה ;טּוה

 ;1 עני :ןעקנייט 3 יֵּפאָט 6 :

 8 ןהֵמל ;1 קאוַוְמיַל יב נא 2 שי יה

 :ׁשיִראַנ :6 ,8 ץעֶנּושְמ :2 לױמ 8 רעֶטימ !

 :ּ 1 ןעֶהעֶרְְרעֶפ :1 סוֿפ :רעֶטיִפ 1 ידי 0 :

 -עטׁש :ןעַּפּוטְׁש :7 ןֶכְרַׁש :רעֶנְׁשְריִק :3 ןעָשּוק -

 ץְלאַמְׁש :8 תןעֶנאַלְׁש :נפ רֹּמָׁש 3 א 2
 .עֶקָליִּפְׁש ;|

 ,1 ּבּוטְׁש ;9 ׁשיִרּי :יּויְנעֶמאַה- :עֶטאָּפאַק

 .14 הָרָצ ,שינעראדפאמ =

 8 רעֶטְסּוׁש :עְטעֶּפאָק

 .לאָרע עֶנעֶג ;לאָרְּפאַק 6

 .? רּי :ןעֶטְפאַק

 .1 ְךייֵר :11 רָשע :"פאק- ּפאָקְא :

 ּבייַו ;11 דָתה ;9 4 ,3 עֶשיתיִּבַהלַעַּב :ןיאֵק שו

 :1 טְכאַנ ;19 (טסז0.) ןעֶּבעֶל ;3 ןעֶגיֹוּט 184 :

 רעֶניוִוְׁש :פ ןעֿפֹוק :4 ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ 8 יִנָנ 1

 .פ ץּוריּת :4 ןעֶמעֶׁש ;פ רטָׁש יב ןעֶטיִׁש 8 0

 טכמ
 שיק טשעק

 ;ןאַטְׁשאַק
 4 ׁשיילָפ א ןעֶּבעֶג :רעֶטְרעֶלעֶנְפוא :עָׁשאק

 .ּךירעדָה לֶׁש

 .2 הִָָש-תַּבַׁש :3 ,1 אֵיְׁשַק :2 עֶקְׁשיִק

 ;1 הָׁשּוי :הָרּובְק

 .9 ךיֹדיִׁש :כ ריֵכָג : ןָצְּבַק

 .ל ׁשֶנעֶמ :15 ןאַמ :9 עֶטאט :1 ןעֶנייוַו : רֶבָק

 ,9 ראאָה :םאַלְּב-תֹורְבק
 .םיִרָפְּכ-רַכֹומ ;דּוי-תֹורָבְק

 .9 1 ןעֶגניִרְְׁש :2 לֶהּוׁש :1 זְנווְּב :"ש'ודקג

 ,7 רּוי :הָׂשּודקי

 םיִריּפ :8 ןעֶסאַּפ :12 (צטו.) ןעָסע : תַחַּדַק

 .ד עֶלשיִק :ןרעֶטיִצ זו ץלעֶפ 6
 .11 שדי :שיּדק

 7 ןעֶגאָמ :דיִהָי :14 ןזַח ;4 ןעֶהעֶגְנּרַא :לֶהָק
 .4 רעֶטאָפ

 ,16 בר :קיִנְפּורק .הְָּהְ
 יקעֶׁשְטאַמ :אַּבּוק

 ךעֶלייל  עַקּבּוק
 .10 ,5 חָּבַׁש :3 עֶניִּוי :46 ריי :לעֶגּוק

 :פ רעֶטּומ :6 בּנִג :ול רעֶסעֶּב :2 גײא :הוק

 -רעָּפ :1 הָסָנְרַּפ :8 ראַנ :1 טְכאַנ :ןעֶהעֶגְכאָנ

 .9 ַחּור :פ יִּבִר :כ ןעֶלאפ

 .10 רֶניֵק :טְּכאַׁש רֶעֶטאוַוק

 .14 טְראָו :טראווק

 9 (ש6ע.) ןעֶגיִל :םאווק

 ,10 דיִנָנ :טיווק

 .9 לֶוַמ : טְניווק

 3 ןיִראַוְׁש :9 ןעֶצְאַט :ןעֶּניְְׁניַא : ליוק
 יע רעֶמעֶּב :ׁשְטעֶליֹוק

 ,1 תּורָע ;רעֶנְליִמ :רעֶרְהעֶק-ןעֶמיֹוק

 .פ ןעקיק :שיוק

 5 ןֹומָמ 14 ןְוַה :9 ףאַו :ןעֶנעֶקְרעֶד :לֹוק

 2 הר א ר ילט ..ײ קתִפ



 קאל
 ,9 גיִרדיִנ : קאַלּוק יש

 .3 ןעֶרעֶלְק ואָקיִלּוק
 ,כ ןעֶנְראָז ;28 רעֶּפעֶּב ;1 ןא ַמ-םעֶרָא :ׁשיִל ;וק

 .5 הָרָצ ;2 הָרֹוהְק ;1 רַחֹוס :הָנֹוק

 ,וג עֶטאַמ זו ןעֶראְַָא :ץֶנּוק 0
 ,91 טאָג + רעֶכאַמְנעֶצְנּוק א

 .1 טְסיִמ :עָפּוק

 3 ןְֶמַל :קעֶלפּוק
 .1 תּלַּד :טְשְריִפְרּוק
 .תיִנֲעַּמ 1 רעֶצְרּוק

 ,11רױמ :3 ,1 םאַט :41 ,25 ,17 רעֶסעֶּב :שּוק |

 הָנלָה : תֶרֹטִק :
 .6 רֹוָּׁש :4 ןעֶניֹוט :4 רּהְּב :ׁשּודיִק

 .פ ךּודיִׁש ;8 ריִזֲח : םּויָק

 ,12 ץיאק : רעֶזייֵק

 גְניִר :טייַלְק :טייֵק

 ,91 ,? ּבייוו :טעפמיק

 ,10 ּבייוַו : ןירּוטעֶּפְמיִק

 רניֵא :לעקינייא 3 חַרֹוא :2 ןעֶטיִהְּבַ ;דְניֵק

 יעֶסעֶּב :עֶציִנטיִדְזעֶּב :םִא :2 רעֶטְלַא :ןעֶדעֶר

 ;3 ,2 ןדּז :1פ ּבײװ :דְנִזעֶג 64 טאנ;(

 ;8 קאַוְטיִל ;10 ׁשיִדּי :14 ,13 ,7 ,2 עֶטאַט

 ;6 ,8 ןאט :6 ,8 ,2 4 עֶמאַמ :1 ןעֶכאַמ

 :2 4 ןרעֶטְלֶע :84 ראַנ :8 ,8 4 רעֶטּומ

 :4 הָמָנְרַּפ :6 ץיִרָּפ :עֶיְסעֶיְלאַּפ :3 לעַּפֶע

 ןעֶגעֶלּוצ ;(801) רעֶטעֶפ :7 ,8 ,5 רעֶטאָפ

 :ןירּוטעֶּפְמיִק :פ ׁשּוק : ץיניק :6 ןְצּבִנ :רַעֵצ

 1 ןעֶמעָׁש :14 ךּדיִש

 9 ןעֶהיִצ : תֹוניִק

 -אְרָׂש :? ןעֶגאָלְׁש :4 רעיֹוּפ 3 ןָסיֵנ 1 ןעשיק

 5 עמ
 :8 ׁשידּװ :ןעֶרְיאָט 1 רעּפְלעֶּב :עקשיק

 ,עֶקֶׁשּּפ

 יד וע

 2 הָנותה ;100 שאנ : גאָלק

 א .4 הֵמָׁשָנ .עָשְמאָלְק

 דּי ;3 פאַט :4 רעֶטּנ :ּפאָלָק

 44 פאק

 יש ;74 ,40 ,20 .29 ,8 17

 גיס ּפאק :13 ׁשירּוי ; רעֶטְסיֹולְק

 .פ9 דָניֵק :9 לָהק : עֶקְמאָיַלְק

 ייִמֵחְּב ונעמ? } .עֶקְּוילְ

 /דט :ודְמעַה :38 טאג א
 ,11 הֶרָצ

 ,1 הּוק : ןֶעייֵלְק

 ביק + הֶּפיֵלְק
 וסָאו :יִצְסְכַאד ןּוא - טְכַא } הָלֶלְק

 יש ,0 םיִריִּ

 0 ףעָטיוׁש יקיִנְרעֶטעֶלְק
 .? לֶיַמ +ץַמְק

 עֶלעֶביִצ :לעֶּבאָנְק
 3 ּונָּבַר הֶׁשֹמ : הָאָנִׂש-הֶאְנִק

 - 4 בּוטְׁש 3 רעֶנעפ :ןעֶטְכאַל :ּאָנְק
 1 .2 ןעֶרְהיִפְסיֹוא :קאַנְק

 : ,1 ְךיוּדיִש :ינק

 ,1 תּכמ -ָׂשע :הָרּגַה לעֶדייֵנְק

 .4 רעֶדיינְׁש : פינק

 ילהְק :ׁשיִנְק

 4 עֶמאַמ : : טְכעֶנְ

 0 יש 10 שש 1 ןעֶנ = :ועָק

 | .8 עֶשיִיַבַה-לַעַּב :ףעק

 1 הַּנּותֲה ןיִכעק

 58 טאָגּוטְלעֶק

 8 3 ר ;12 ןאמ -םעֶרָא ;טְסעֶק

 יא עֶשאֶרְג :ו0 ,14 רעֶקעֶּב : יארק



 עא : :

 יה פי
 ;9 בֵננ 11 לעֶנייֵּב :ַחּוטָּב :4 גיֹוא : עָנ

 ןאמ :געוֶו :4 יידֵיב זָהֹואְה נאַר ;98 ד

 :8 4 דיִנָנ :ןֹּכָׁשַמ 1 וי 15 אָרֹמ

 . .יםִכיִרְכִּת 5 ןֶצַּבק!;2/ ניי
 -לּוׁש :33 דָעה 8 ןעֶטעֶּב :8 ּדהָּב :ב :

 5 םִָייג + עֶלעֶיְבאַי
 49 רעֶפעֶּב :םֶהָרְבַא : םא

 ;ןעצנאַפ ||

 4 א 5 + ;פא

 ,18 ראַנ :עוויפא

 2 .רעֶנאוַוְׁש ;9 ְךְראַּפ :9 ּבֵרע
 -אַה 11 עֶטיִתיִּבַה-לַעַּב :} תִיָּבַה-לעַּב : יו

 .ןעֶריינְׁש 187 ראַנ :9 ןנ

 ,2 דָ ר

 9 אַײמ : עַמְׁשד תַאי

 4 רעֶטיֹוט בי

 ,9 לעֶרּניִׁש :לעֶדְני
 .פ עֶּבאַּב :יִצָנ

 :רעֶכי

 .פפ ׁשנעֶמ :6 ןאַמ :הָעי

 40 הָסְנרַּפ ףוס"םיתַ

 ,6 לָכָׂש 198 טאָנ

 ?ןבש

 ופֵרָׂשדןַיַי :8 רעֶּפעֶּב :98 ןאַמ-םעֶרָא :בֹו

 טְנעֶצאָרְּפ :ןעֶמאַקאַל 153 ןאַמ-םעֶרָא

 : ,טַײקניש טי

 לייַמ א 2 6
 צ ןעְלעֶה+יִכעֶרַק
 אפ יִנעֶמעֶרְ
 .1 םאֶרְק 9 ראַנ :רעֶמעֶרְק

 ;פ גָנָע :26 רעֶסעֶּב :ׁשיִנעֶרעֶרְניַא :קְנעֶרְק
 ְנאַרָק :1 תַחַּדִק :6 םיִרּוּפ (ע61ע.) ןעֶסֶע

 .5 רעק -

 .זעק :19 ׁשיִדוי :תּוכָ לער

 .גירקע ג :ץעֶרְק

 .1 הֶׂשֲעַמ :94 דְלעֶג 2 טאָג :איִׁשַק

 .ןעֶמעֶנְנַא :עֶרָוְויִשְק
 6 ןעֶמעֶג : תֶׁשֵק

 יו

 .אֵנאַנאַניִס + ןיִּבאַר

 .1 אָׁשְראַו  עֶקְּטאַנאַר
 ,חָיָר :3 ןעֶגאָו 6 עֶט'ִיַּבַה-לַעַּ :ןֹוָבָא ;דאָר

 . ,99 די :הָיֲאְר

 ,78 ראַג :הָיַאַר

 ,1 ְךאַז :קאַר

 .4 ְךְראַּפ :לֵהַקַה שאר

 ,8 םֶהּויְמ :19 דּוי : הָנָׁשַה-שאֹר

 .טְׁשְטאָּפ :8 ,9 ןֶסיִנ :שְטיִלאַה :שדח-שאר

 ןעֶניוט :29 8 דָנּוח :4 ןְרעדןִג :48 רעֶפעֶּב 1 בר

 :5 ןיִציִּבִר :הֶּלִנְמ:8 ןאַמ :? ןעֶּבאָה ּביִל 1

 .ןעֶקְיַׁש :עֶסֶקיִׁש

 : םֶלֹוע לֶׁש ֹונֹוּבִר
 1 קירְשְׁש :91 ,90 טְלעוֶו 8 טיֹורְּב :4 ןעֶט

 -עָּב :פ ןעֶנאָרְטְמּויא

 יןעקעֶרְש
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 :הָרֹּקַע ;רודיס .:לעֶגְנּוי"רְרֶח .: יִּבָר

 .דיִמְלַּת :1 ןעֶטְכעֶׁש

 3 ןעֶטְפאק : דְלעֶגייֵּבְר

 : .3 הֶרָּפַּכ : םיִּבַר

 :בָׁשֹומ :3 ןאַמ ;9 ןהיז :ןעֶהְטּומְנָא : ןיִצ יִּבִר

 | .ןעֶקָיַׁש :19 ,ו0 ,8 בֶר

 כ עֶנׁשְטִנ ֶּכ : בורק יִּבַר

 1 וְָׂש ;1 ןעֶהעֶז :הְבִר

 .2 ןעֶסיִׁש 9

 .ג ןַהּכ + גר
 .עֶרעֶׁשְטאָק : גור

 :13 תֶּבַׁש :רֵּבקע ;ןויְטַּבִכַפ - :2 ןעֶפיוִועֶג : הּור

 .1 םֶטְכעֶלְׁש
 :? רִׁשֹוע :ןעֶמאַקאַל :ןעֶסְלאַו :קֵזַה : חַור

 1 ןעֶפאָלְׁש :נאַלְק

 םייַה 5 == ;3 דָנּוה ;21 טאָג ;3 גיֹוא :חור

 ;8 זעָטאָפ :תֹוהיִלְס ;8

 9 0 ןעֶראָּפְׁש :3 םְטְכעֶלְׁש 3 ןעֶכאק

 .ןוׁשאִר-לָּכְׂשּימ שקר -ַחּור

 .עֶפאק :תֹויָנֲחּור

 ;טּור

 .47 רֶניִק

 ;1 םֶהּויְמ :דֶניוִו

 ןעֶפְלעֶה :1 םעֶנעֶב :1 ןֶקייַמְׁשְבָ

 :ןעֶּמיֹוק :9 ןעֶניִדְרעֶפ ;1 רעָייַּפ ;11 ןאַמ : ךרח

 ,2 דָנאַׁש 11 ןעֶרעֶלק

 .1 -אַטְקאָד :אֵפֹור

 .ןעֶמעֶנְפיֹוא : לֵחָר

 רעֶיֹוט : םיִמֲחַר

 0 רעֶנְניִל :4 הָׂשּוּב :56 ןאַמ-םעֶיצ + תֹונָמֲחַר

 ,גְנאַרְׁש

 ,פ ןעֶּבאָה ּביִל : ּביִר

 .1 ליק :ןעֶסייַאְּבייַר

 6 םעֶדָא :רעֶכייֵר

 .43 דְניִק : דְניִר

 .1 ןעֿפיולְמּרַא : ֿפיִר

 5 .רעֶמיֹור 1 יאַּמַר

 5 פאָלק :םיַּבְמַר

 412 ןעֶדעֶר :5 ְךייַר : הָחיִצְר

 שפ
 יב

 6 3 טְנעֶצ

 יא עליו ןעֶגיֹוּבְנעֶגעֶר
 ;43 ּבייַו : דעָר

 .2 הָבֹוט ;הָעָר :

 8 דומ-;16 ׁש'ךּי

 ,לּפל-בוט :לֹּכַליעַר

 9 ןעֶכאַמ :םִסְמַעַר

 4 . בֶר : ראַדְנעֶר
 ׁשֹע 18 ֶמ ;87 ןאַמדסעֶרַא :לעֶדְנעֶר

 | 5 ריק :ןעֶפיֹק
 ;טְׁשעֶר
 / :61 ראַנ ;7 תָמִא :עֶטעֶׁשעֶר

 .5 רעֶנייַנִצ

 2 יִלָהְּת ;3 ןְׁשקַע :18 טאָג : הָאּופְר

 ופ ןָּמִה :ןעֶהעֶיְד :אַּפאַג :'ָׂשַר
 דד

 .13 תַַּׁש ;לָׁשִר

 .ׁשֶרוה ; : תּועְׁשִר

 .ש

 אָ
 5 היה 2

 8 רֹוכָּ :14 ןעֶהעֶג :ןעֶטאָׁש

 עָסְיׁש + הָלָאַׁש
 ;דְנאַׁש

 20 דייַלְק :88 ראַנ ;15 דֹובָּכ 6 ְּוז

 4 םעֶיַא : טייֵּבְרַא

 .4 ןעֶה
 .4 ןֶוַה :8 טאָנ :םאָׁש
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 ,11 הָמָא } לעֶדְניִוְׁש : 7

 .ֶפֵעב .עֶלעֶּבעיְׁש 2 טל ייק 8 רעב
 .5 ןּורָמ ;1 םעֶדייֵא : ;רֶהעוֶוְׁש 0 א םעדָא : ןאַטאְי

 - .רעֶנאַוש :9 העֶדּורְּב : רעֶטְסעוׁש יע עי : ."רינֲת-רּוסֶא

 .עֶקנעֶדְט : דְרעֶוְׁש 4 09 דו :ןייַמ : ת
 1 ןעֶהייֵרְק ;3 ןעֶהעֶגְמּורַא :ןעֶטייֵּבְסיֹוא .טֵהֹוׁש ײ : ,תֶכָמ :רָׂשֲע-הָׁשַמֲה |

 | .5 ןעֶטְכעֶׁש 0 המ

 .9 עֶׁשֶר :57 דְניק : הָמֹוׁש יצ א ירד

 9 עֶנידוי ;ּביױש =. | .פ םֶהּויְמ

 4 ַהיֶלָׁש :1 ןרעֶמְלֶע :4 ןעֶהעֶג :1 וָנאַנ :ךוׁש 5:  ןעֶהעֶג  :וָׂשָב :ןֹחָּטַּב :

 ,פ בֹוח-לֵעַּב : רעֶניִדְלּוש + :ןויַָּנְמַכ :יאַּפּוטְסי 8 2 0

 1 א 15 בִָּנ :רֵמֹוׁש ;7 ץאק +פ עא 1 קא י יש
 א

 6 ,19 ראַנ :4 ןעּפְלעֶה :םיִאְתִּפ-רָמֹוׁש

 או רעֶפעֶּב :4 ְךיֹוּב :9 ןעֶנְראָּב :3 םעֶדייֵא : אָנֹוׁש
: : 

 ׁשְנעֶמ :90 טְלעֶו :19 טאָנ ;1 רעֶלרְּב 4 | :/ פא 6

 ;6 1 רֶניֵרָפ :9 ׁשְטאַּפ :3 הֶצֵע :37 ,6 6 ,10 הֶּלַּכ : הֶריִׁשתַּב

 | ,2 ליִטְׁש 18 גְנּוצ : - 6 ׂשֶנַעָמ כב דא ןוע

 יא ץעֶגיֵׁש :9 בֶר:פּפאק;ןצׁשְנעֶמ :רעֶטְסּוׁש 1.  ּוּונָׁש :8 רעֶטאָּפ :ןְרעֶנּוד 4 םעֶרייֵא :

 װ .ןעֶראַּפְׁשִנָא ;סאַנְרעֶטְסּוׁש 4 : ,2 זאָלנ

 .19 ןאַמ :טָפֹש 11 ְךֹּדיֵׁש :6 ןֶתָח :38 דָנוה ;3 רּוהָּב :

 :הָעיִקְּת-לַעַּב :ט ןעֶואֶלְּב :2 סקָא :רֵפֹוׁש .פ ןעיִדְמֶׁש :1 ןִדָנ :תּו

 הפהא יד .1 (טס8) ןעֶּבעֶל : 'ל

 .1 ףיִרְּב :הָרּוׁש ׁשְקאָל :2 עניו :47 רוי :4 , יאָ
 .קֶסיִפ : לֵקְסִּנַה-רוׁש = -| : |
 ,3 םיִריּפ : םירּוֿפ-ַׁשּׁש 2 ,8 יִבָר :
 : פ ףס :הטיחש .1 ׁשֶּדְקִּמַה-תיֵּב : 37

 4 נכְׁשַא :1 ייֵא :רעֶמְרעֶלְקעֶנְפֹא :טְדאָטְׁש םעֶלעֶח :6 (זסס;) ןעֶליוִו : רעֶסעֶּב :ץֶנ

 : 7 טְלעֶװ :4 ףְראָד ןעֶהעֶטְׁשעֶּב :פ דאַּב ן? הּוק :95 ץיאק 2 ְךֶיֶמ 8 עֶניוש

 יֵגעֶר :6 בֶר 19 םאֵצ :38 ,10 ראַנ 9 רֶהאי אי יי

 .ו ׁשָּמַׁש :ןעֶר + + :43 ןאַמ-םעֶרָא 7 ןעֶהעֶוְפיֹוא : רֶהאָי

 ,4 גּולְק : רעֶגייֵז-טְראָטְׁש א ר
 .ג ןעֶטְלאַה :לְהאָמְׁש .תיִנֲעַּמ : רעֶצ

 .18 הָּבַׁש :1 ׁשּק :ְךאָמְׁש
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 .2 רעֶטּומְפיִטְׁש : רעֶטּוט-ְדאָטְׁש

 :ילַמי :19 רעֶקעֶּב :לאַטְׁש
 2 ּבּוטְׁש ;4 ףאָׁש

 ,2 דיֹומ : ןעֶלאַטְׁש
 .תּויָנֲע :8 טייֵקְׁשיִראַנ : ץְלאַמְׂש

 , לעִֶּע :םאַמְׁש

 9 א ;גְנאַטְׁש

 .9 ּפאֵט :ץיֶראַטְׁש

 -ְסיֹורַא :8 םעֶדייֵא ;רֵצֹוא ר יש .ּבּוטׁש

 עֶפיִִַבַה לַעַּב :ןָהְדַּב :57 ןאַמ-םעֶרָא :1 ןעֶהעֶג

 ; ּבייוַו ;3 ןֶהיֵה ;? תֹוּלַד :2 טיְֹּב :8 6

 :6 ץאק) :1 הָכאָלְמ :9 ןאַמ :99 דּוי :4 םָכֶח

 יםיִלָׁש ;1 לזִמיםיִלְׁש ;1 ןכָׁש :8 רעֶקְנאַרְק

 ,פ רּונָׁש :1 עֶציִנילְנמ

 ָפיִטְׁש 14 בָר :15 לָזַמ :11 ןְהּז :לְהּוטְׁש

 ,8 ,1 רעֶטּומ

 5 ןעֶמיֹוטְׁש : םיֹוטְׁש

 .1 ראַנ :2 רעֶגְניִל :2 רעֶּביֹוט ; רעֶמּוטְׁש

 םייַה :9 זְלאַה ;3 ןעיֶנָכּוד :1 רעֶיֹוא :לעוֶויִטְׁש

 , רֶהעוֶוְׁש :2 רעֶטעֿפ :ריִטָּפַמ 1

 9 לעֶניוֿפ ;19 ּבייוַו : נייטׁש

 ןעּפְראוַו :? ץיִראַה :9 ןעֶנּורְּב :14 טיֹורְּב ןייֵמְׁש

 ;6 רֶׁשֹוע :2 תּודָע 27 ,0 ראַנ :19 דױמ ;3

 .5 ןעֶנאלְׁש :לעֶרעֶּפ
 ,76 רַאַנ :לעֶסייֵמְׁש

 ,4 ץֶטיִתִיֵּבַה לעַּב וי רעֶקְניִטְׁש

 י1 םעֶלעֶּב רעֶטּומפיִטְש

 ,27 טאָנ : רעֶמאָפְפיִמְׁש

 5 גָנּו : רעֶפיִטְׁש

 9 רעֶמּומָּכיִטְׁש דְניִקְפיֵטְׁש

 4 טראק :הָעיְִּת-לַעַּב + ןָטֵש

 ;קוספ ; רֶהאי :47 ,98 ,18 ,8 דְנה  ןעקעֶמְׁש

 47 דנִּק :13 הּוק 12 ןעֶרעֶטְׁשְרעֶפ :11 דְרעֶפ

 ,".'2 הנק .:4 רֶרֶפ

 .םׁשלְש :לעָבִטְנְרעטְׁש

 אב 8 טאָנ : ףאָרְמׁש

 3 ָׂשע 0 ׁשידי ; הָמהָּב יֹורְמִׁש

 8 ןעֶסאַּפ :10 ריִנֲה ;לעֶמייֵרְטׁש

 ֵמ .:80 רֶנּוה :רעֶנעֶגְנאָהעֶג ;קיִרְטִׁש

 : 9 ןעֶלאַפְרע 5 ;? רֵהֹוס

 1 0 0 נקרא :ְךּודיִׁש

 4 = קו ץעֶגייׁש
 .7 טייַצ :טייֵקְנייֵׁש

 י1 גְנאַל ;לעֶמיִׁש

 .יאַשּי + ןיִׁש

 .ןעֶטייֵּבְסיֹוא א :רעֶדְניִׁש

 ;לעֶסיִש

 פ ולָכֲאַמ :ַחֹּכ :תּוכָז :ףֶליֵה 1

 1:  לעֶסִיִּב :פ 1 ׁשְטְׁשְראַּב

 .2 ייוְצ

 .66 טאָנ :32 רעֶמעֶּב ;רּועיִׁש

 ,5 גְראָז :ףֶצ ּׁש

 .6 דיומ : עֶסְקיִׁש

 = ועטאט 1 בָּנִג :9 ןטפְנאַרְּב : רֹוּכָׁש

 | ,1 םֹולָׁש :8 םיִרֹּפ :רעֶנ

 , הֶּלַּכ : הָניִבְׁש

 2 ן ןהו?ּוריִכְׂש

 ;13 ראַנ :28 ,26 רוי :48 7
 = זאג ,15 ,0 פאק :? דֶרעֶּפ :1 םיִנָּפ 4

 יי .לעָכייֵמְׁש :6 רעֶגּולְק 0

 3 ןעֶנעֶרְּב :4 8 רעֶסעֶּב :ןֵכָׁש
 8 ,5 ןאַמ

 פ עג וָׁש : רַבְׂש
 ה 1 ןעֶ יועֶג : גְנאַלְׁש



 2 עֶציִגילְזמ-םיִלָׁש :5 ןעֶהעֶרְד -

 .1 הָסָּכ :"םיִלָׁש

 .14 לזמ ;99 .ּבייוו :11 ןאַמ-םעֶרָא : לָּזַמַ םיל

 1: תִיַּבַה-לַע 31 0 , קיל

 3 ַמַלְמ :

 ,1 ּונֵּבַר הָׂשֹמ :1 (טסעט.) ןעֶּביולְג :המ ;לָׁש

 / 1 רעקיה :ְךֶיֵמַה הֹמלְׁש 0

 ,17 ריֹומ :ןָמלַא :8 ןעֶהעֶוְסיֹוא .םיִׁשלׁש :

 ,3 הָוְצִמ ;תוד םיׁשלִׁש

  והּכָׁשַמ :| ןימַמ :{ְךאַז ;4'ד

 -?עָּפ 6 = 2 6 0 :רֶע :

 יי וס ,4 הב סֶטּוג ! : . ןעֶנאַהְנעֶּביִא עמ ר , י

 ןפְש

 ,9 41 ְֶּבִא : הֶריִמְׁש

 יה הָבָחַי :לֵארְׂשִייעַמְׁש-
 .פ ןעֶלינאַה : קשָמְׁש

 .6 ְךיּדִׁש :קאַּבאַט-קעֶמְׁש
 ,3 ץידאָה :8 זאָלְג :ץְרעֶמְׁש

 ,אֵרְטייֵ

 .11 לה: ׂשָּמַש
 .ּפ רֶניִק : רֹוּבִּגַה-ןֹוׁשְמִׁש

 .האְנק :6 ןֶמָה טא
 ,9 ריֹומ :םָּנֲח-תַאְנָׁש |

 .5 ןָמּוזְמ : הָנָׁש

 ,רעֶטְרעֶלקעֶגֿפיוא + ץיונְׁש

 ;4 הָמִקָנ :7 רעֶטְנאָט :8 ,8 9 ןָהז :רֹונְׁש

 .געוֶוְמיִלְש ;9- ,4 ,3 ,2 רעֶגיוְׁש

 : ,לעֶריטְראַוק + לעֶרינְׁש

 ;8 ׁשירּוי :3 סייוו .יינש

 4 6 :רעֶדייַנְׁש

 ;9 ןְרעדיִ ;הָעִׁש

 4 יי

 ,הָּלִנְמ
 די+

 ;ליימ- :ניד'לזמ +:2 הָּנּותַה
 : = יא = הא רדפ

 .1 רעֶשּנ : קָנעֶׁש

 בֶר :ו ןעֶלְהאָצעֶּב : רעקָנעש
 ׁשְנעֶמ 4 ןעֶּבעֶג :1 טאנ :8 ןעֶנְראָּב : לעפעש

 ז

 .11 .10 רֹוּכָׁש 7

 ,10 הָּיק :8

 .1 ןעֶּפאָלְק :ןעֶגעֶלְנעוֶוַא : רעֶׁש

 ;31 דיֹומ ץֶרעֶׁש

 :ןאַפְׁש
 רַעלְעַמ

 .8 ןאַמ 18 קיִלְג : ןאַּפְׁש

 .6 ,1 גְנוי :ןעֶראַּפְׁש

 :ָדֹופְׁש

 ,10 ,4 ריֹומ :4 ץְראַה :לעֶניִּפְׁש = |

 27 רֶניֵק : ליִפָׁש

 4 ןעֶלז .לש |
 .ו ןעֶלַפ :ןיִפְׁש

 1 ןעקאַה 4 רּיהָּב :ןעֶפְראַוְסיֹויַא

 .9 "אָּנַה ךּויָּב



 .36 טאָנ : רעֶניִּפְׁש -

 .לֶהָא :ץיֵּפְׁש

 6 ישראא .תֶחָּת | .2 ןּוהָטּבָא-: .לעֶציִפְׁ

 א + = י.י םענ"אייש = דד 4 עמ ;9 גאטיירֿפ 6 ,9 לָהְק :ןעֶהִיִמ :3 םָדָא :עקמע ָּפְראַקְׁש-

 : : טאָנ :ץֹוריִּת | .3 קאזאק : .דְלעֶג-ל קש

 3 תֶוָמַה ּךַאְלַמ :םיִכיִרְכַּת .19 תַמֶא :רֵקָׁש :

 9 ףֹוס 6 םָכָח :16 ,9 בָּנַג הָילְּת .1 ןְהאָה ;ּבאֵרָקְׁש

 .6 יִּבָר :1 רַמַלְמ : יִמלַּ - 9 טאָג :לֹוּבְלַּב-רֶקְׁש

 עקֶעילאק. :םֶכָחי יִמְלּת טו הל :ןעֶקְנאַרְׂש
 יֵׁש :1 רעֶגיעֶגּוׁשְמ :3 םֶחּוְמ :זּוּטַת ר 1 ןעֶהעֶז : הֶרָׂש

 : ו .10 דֹוס :רֶמְּת א ;4 לזמ :הָּפְרָׂש
 יי

 ,11 ׁשיִרּוי :גּונֲעַּת 10 8 .הררׂש
 + די

 | ,פ רֹובָּכ :הָסיֵפְּת ,פ ַחֵלָׁש ;1 דאָרָּב : ןֵלְדַּתְׁש א
 9 דיִּב ָחֹואָה. :ו הָליִכֲא :הָּכִפְּת :

 ,9 (צסע.) ןעֶסֶע | : ו

 תילכ | יי 68 9 .תִּלמ : ןיִּכַפְּת

 / .. .םעְרָהרָעֹוהַנלֲעקְת :
 -  יטָׁשיִנ ;? ןאַמ-םעֶרָא :ףיִּקַת .6ו טאָנ :הָוַאַת - |

 6 : = .79 ראַנ :הָנַּקַּת /  רפ רֶרָע והיו .הָאּובְּת :

 02 .ו ףֵּכ :םּונְרַּ /  .תֹהָמֲַמ :םיִלָהְּת |
 ;צ קאיְטיִל ;10 טיֹומ : הָבּוׁשְּת שש .8 דוס : הָחַכֹוּת

 : .1 דאָּב :ְךיִלָׁשַּת :1 שיט :כ ןעֶנאָדְטְמּרַא :8 תֶמֲא :הָרֹוּת )

 .כ ןעֶהעֶזְסיֹוא :ׁשיִמְׁשַּת הָׁשֹמ :1 םַי :1 טְלעֶו :ןא ּבייַו ;3 ןעֶטְלאַה

 ןוי :19רוי ;סעֶוְראָּב : בָאַּב הָעָׂשִּת ,2 טְראוְכיֵרְפְׁש ;1 הָרֹוחְס :3 ּוניֵּבַר
 יי:
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 שי, א ר"
 אגב טא א טא
 זייי
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